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Pani

Elżbieta Witek 

Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 26604 Pani Poseł Małgorzaty Sekuły – Szmajdzińskiej 

w sprawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2021 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozliczaniem przedpłaconej w roku 2020 1/12 

wartości kontraktów podmiotów leczniczych z powodu ogłoszonego stanu epidemii 

COVID-19, działając z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie proszę o 

przyjęcie poniższych informacji w odpowiedzi na pytanie czy na podstawie przepisów 
powołanego rozporządzenia z dnia 19 lipca 2021 r., dyrektor oddziału 
wojewódzkiego NFZ stosuje przedmiotową regulację dot. rozliczania należności w 
ramach różnych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych przez 
Świadczeniodawcę, wyłącznie w ramach jednej umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej – dokonując rozliczeń wyłącznie pomiędzy jej zakresami, czy 
też zarówno w ramach różnych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
jak i w ramach jednej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej? Czy 
istnieją jakiegoś typu ograniczenia w stosowaniu przedmiotowej regulacji przez 
dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ? 

Przepis § 3c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
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zdrowotnej (Dz. U. poz. 1548 z późn. zm.) pozwala na zaliczanie tzw. „nadwykonań” na 

poczet rozliczenia środków wynikających z wypłaty świadczeniodawcy zaliczek 

pobieranych przez świadczeniodawców w okresie rozliczeniowym przypadającym na 

2020 r. i nadal realizowanych w 2021 r.

Jeżeli świadczeniodawca wykona więcej świadczeń opieki zdrowotnej, niż przewiduje 

umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, to na mocy § 3c dyrektor oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia będzie mógł zaliczyć tzw. 

„nadwykonania” na poczet rozliczenia środków wynikających z wypłaty 

świadczeniodawcy zaliczek pobieranych przez świadczeniodawców w okresie 

rozliczeniowym przypadającym na 2020 r. i przedłużonym do końca  2021 r.  

Rozwiązanie to ma na celu przede wszystkim utrzymanie stabilności finansowej przez 

świadczeniodawców w czasie trwania epidemii COVID-19, jak również jest jednym z 

elementów działań na rzecz uzyskania pełnej dostępności do świadczeń opieki 

zdrowotnej dla pacjentów. Oczekiwanym efektem jest, przez zwiększenie liczby 

udzielanych świadczeń, stopniowe zmniejszanie się „zadłużenia” świadczeniodawców, 

zmniejszanie liczby osób oczekujących na świadczenie opieki zdrowotnej oraz skrócenie 

czasu oczekiwania na jego realizację.

Jednocześnie przepis § 3c nie wyłącza stosowania przepisu § 20 i 21 Ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej co oznacza, że  rozliczanie 

nadwykonań może być dokonywane zarówno w ramach umów zawartych przez 

świadczeniodawcę na różne rodzaje świadczeń jak i w ramach jednej umowy                                   

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy poszczególnymi zakresami.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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