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Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 marca 2020 r. (znak: SRF.56.2020.MK.1), 

dotyczące zmienionego rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów1, uprzejmie 

proszę o przyjęcie następującej informacji.

Zgodnie z komunikatem z dnia 14 marca 2020 r. zmiana ww. rozporządzenia 

umożliwia wprowadzenie rozwiązań pozwalających na poprawę płynności finansowej 

i zachowanie poziomu przychodów świadczeniodawców dzięki utrzymaniu w okresie 

przejściowym porównywalnych miesięcznych płatności z tytułu realizacji umów 

z Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz przyśpieszenie przepływów finansowych do 

podmiotów leczniczych, które w celu minimalizacji ryzyka transmisji COViD-19 ograniczają 

zakres działalności i czasowo zmniejszającą liczbę udzielanych planowych świadczeń.

Powyższe oznacza, że świadczeniodawca otrzyma środki finansowe w wysokości limitu 

miesięcznego określonego w zawartej umowie odpowiednio dla danego rodzaju świadczeń, 

z założeniem, że ilość świadczeń zostanie zrealizowana w okresie późniejszym, zgodnie 

z umową i zbilansuje się na koniec okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym 

przekazane środki finansowe nie stanowią bezzwrotnego wsparcia.

Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie ze zmianą OWU świadczeniodawca 

niezwłocznie składa wniosek w formie pisma do właściwego Oddziału Wojewódzkiego 

Funduszu.

1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020, poz. 437).
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Ponadto w oparciu o § 9 ust. 5 OWU2 świadczeniodawca podejmuje decyzję 

o zawieszeniu działalności we wszystkich zakresach czy też tylko w wybranych i powiadamia 

odpowiedni Oddział Wojewódzki Funduszu. Zmiana rozporządzenia OWU nie zniosła tego 

obowiązku. W związku z tym, że świadczeniodawca związany jest umową z Funduszem, 

właściwy OW Funduszu powinien mieć wiedzę na temat działalności podmiotów 

udzielających świadczeń na jego terenie. 

W kwestii kolejek oczekujących decyzja o odroczeniu terminu świadczenia powinna 

być podejmowana indywidualnie w odniesieniu do każdego pacjenta, u którego ma być 

wykonane świadczenie, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu klinicznego i ryzyka 

wynikającego z przeprowadzenia leczenia rehabilitacji w późniejszym terminie. Pacjentom, 

co do których zostanie podjęta decyzja o odroczeniu świadczenia, należy wyznaczyć kolejny 

termin realizacji. Aktualizacja kolejki powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem daty 

zgłoszenia się pacjenta ze skierowaniem u świadczeniodawcy.

Jednocześnie zgodnie z informacją przekazaną przez Wydział ds. kolejek 

oczekujących NFZ w związku z sytuacją związaną z COVID-19 Fundusz zgłosił do 

Ministerstwa Zdrowia propozycję zmiany przepisów ustawy o świadczeniach3, umożliwiający 

brak przekazywania sprawozdawania w zakresie list oczekujących na czas zapobiegania 

i zwalczania COVID-19. 

 Leszek Szalak
Dyrektor 
Departamentu Świadczeń Opieki  Zdrowotnej
/dokument podpisany elektronicznie/
(wz. Maciej Karaszewski Z-ca Dyrektora)

2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020, poz. 320, z późn.zm).
3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U z 2019 r., poz. 1373, z późn.zm.).
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