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Or.A.0713/2059/22 Warszawa, 28 września 2022 roku 

Szanowny Pan 

Maciej Miłkowski 

Współprzewodniczący Zespołu ds. Ochrony Zdrowia  

i Polityki Społecznej KWRiST 

Podsekretarz Stanu  

Ministerstwo Zdrowia 

Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z zaplanowanym na 29 września 2022 r. posiedzeniem Zespołu  

ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST dotyczącym m.in. sytuacji  

w szpitalach samorządowych oraz w związku z realizacją ustawy o sposobie 

ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę w podmiotach leczniczych, 

proszę o przedstawienie na posiedzeniu Zespołu informacji i odpowiedzi na 

następujące pytania: 

1) Jaka szacowana liczba szpitali zostanie objęta mechanizmem wskazanym  

w Zarządzeniu Nr 120/2022/DEF Prezesa NFZ w podziale na: 

• typ podmiotu tworzącego/właściciela, przy czym w przypadku jednostek 

samorządu terytorialnego proszę o podanie danych w szczegółowości: 

gminy (w tym miasta na prawach powiatu), powiaty, województwa; 

• poziom PSZ?  

2) Jeżeli z szacunków prowadzonych przez MZ wynika, że żeby zrealizować 

ustawę podwyżkową „16% to jest kwota, która odzwierciedla wzrost właśnie 

minimalnych wynagrodzeń” (cyt. z konferencji prasowej w Karpaczu),  

a współczynnik korygujący określony w w/w Zarządzeniu Prezesa NFZ ma 

obowiązywać od 1 września a nie od 1 lipca, to z jakich źródeł podmiot 

leczniczy ma sfinansować koszty obligatoryjnych podwyżek w ochronie 

zdrowia, za okres od lipca do sierpnia? 

 



 

  

3) Czy Minister Zdrowia widzi możliwość zmiany zasad określonych w §1 ust. 6 i 7 w/w Zarządzenia 

Prezesa NFZ, poprzez odejście od zasady, że  po 1 stycznia 2023 r. miesięczna wartość współczynnika 

korygującego będzie zmniejszana w całości o wzrost: wartości taryfy świadczeń ustalonych po  

30 września, wycen, cen jednostkowych jednostki rozliczeniowej, ryczałtu, ryczałtu systemu 

zabezpieczenia? Pytanie wynika z tego, że przyjęty w Zarządzeniu mechanizm z założenia będzie 

prowadził do dalszego pogorszenia na przestrzeni kilku miesięcy 2023 r. sytuacji finansowej szpitali, 

zwłaszcza tych, które zanotowały niski wzrost wartości kontraktów netto w lipcu 2022 r.. Należy założyć, 

że zmiany będą wynikały m.in. z inflacji. Tymczasem przyjęty mechanizm doprowadzi do tego, że co do  

zasady, w całości wzrosty te będą redukowały wartość współczynnika korygującego służącego realizacji 

podwyżek z lipca 2022 r. W skrajnym przypadku może dojść do sytuacji, gdzie współczynnik mający 

służyć realizacji podwyżek z lipca 2022 r. zostanie zredukowany zmianą wyceny świadczeń 

spowodowaną wzrostami wynagrodzeń w lipcu 2023 r.  

4) Na ile szacowany jest wzrost wartości wydatków NFZ w okresie od października do grudnia 2022 r.  

w związku z planowanym wejściem w życie zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie  

w sprawie określenia warunków umów i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna  

w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (projekt zarządzenia z 21 września 2022 r.): ogółem 

oraz w odniesieniu do świadczeniodawców zakwalifikowanych do PSZ? W miarę możliwości prosimy  

o podanie tej informacji w podziale świadczeniodawców na poziom PSZ. 

5) Na ile szacowany jest wzrost wartości wydatków NFZ w okresie od października do grudnia 2022 r.  

w związku z planowanym wejściem w życie zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie  

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie 

szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne: ogółem oraz w odniesieniu do świadczeniodawców 

zakwalifikowanych do PSZ? W miarę możliwości prosimy o podanie tej informacji w podziale 

świadczeniodawców na poziom PSZ. 

6) Na ile szacowany jest wzrost wartości wydatków NFZ w okresie od października do grudnia 2022 r.  

w związku z planowanym wejściem w życie zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie  

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz  

w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć? 

7) Ilu (szacunkowo) świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu PSZ otrzyma od 1 października 

wzrost ryczałtów miesięcznych, o których mowa w §2 projektu Zarządzenia w sprawie określenia 

warunków umów i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej  

i świątecznej opieki zdrowotnej. Proszę o przedstawienie informacji dla poszczególnych województw,  

w podziale na kody zakresów, o których mowa w załączniku do projektu zarządzenia? 

 



 

  

8) W związku z szacowanym wzrostem płacy minimalnej w podmiotach leczniczych o przeszło 13%, 

proszę o przekazanie informacji o harmonogramie prac MZ i AOTMiT nad przygotowaniem wycen 

świadczeń w 2023 r., dedykowanych zapewnieniu świadczeniodawcom środków na te podwyżki.  

Proszę również o przekazanie przed posiedzeniem Zespołu linku, gdzie można pobrać opracowania Prezesa 

AOTMiT wskazane w uzasadnieniach do w/w projektów zarządzeń oraz Zarządzenia Nr 120/2022/DEF.  

 

Z poważaniem 

 

  Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich  

 

Andrzej Płonka 


