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Pani

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 23290 Pani Poseł RP Ewy Kołodziej i Grupy Posłów, z dnia 

30 kwietnia 2021 r., w sprawie konieczności zagwarantowania finansowania szpitali 

powiatowych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, uprzejmie proszę o przyjęcie 

poniższych informacji.

Czy rząd zapewni odpowiednie środki finansowe, które będą skierowane 
bezpośrednio do szpitali powiatowych, stojących podobnie jak Piekarskie 
Centrum Medyczne na skraju upadłości? 

Odnosząc się do kwestii dotyczącej finansowania szpitali, w tym szpitali powiatowych, 

uprzejmie informuję, że dzięki działaniom Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu 

Zdrowia istotnie zwiększyła się wysokość środków przeznaczanych na finansowanie 

świadczeń opieki zdrowotnej. W porównaniu do roku poprzedniego w latach 2018-2021 

w zakresie leczenia szpitalnego  wzrost finansowania kształtował się następująco:  

w 2018 r. o ok. 3,8 mld zł, w 2019 r. o ok. 4,9 mld zł, w 2020 r. o ok. 6,1 mld zł, w 2021 

r. o ok. 1,5 mld zł, co przełożyło się na zwiększenie wartości zawartych umów zawartych 

przez NFZ z podmiotami leczniczymi.

Z danych wynikających z „Informatora o zawartych umowach” zamieszczonego na 

stronie internetowej NFZ wynika, że wartości umów zawartych z Piekarskim Centrum 

Medycznym Sp. z o.o., prowadzącym Szpital Miejski pod wezwaniem Św. Łukasza w 
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Piekarach Śląskich, w ostatnich latach systematycznie rosną. W latach 2018-2020 

wzrosły o ok. 20,4%.

Ponadto uprzejmie informuję, że w Krajowym Planie Odbudowy, przyjętym w dniu 

30 kwietnia 2021 r. przez Radę Ministrów, dostępnym na stronie 

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/kpo-przyjety-przez-rade-ministrow  , 

przewidziane są środki finansowe dla szpitali powiatowych:

- w części grantowej przewidziano 700 mln euro na wsparcie i modernizację szpitali 

powiatowych,

- w części pożyczkowej przewidziano dodatkowe 150 mln euro na wsparcie szpitali 

powiatowych w zakresie infrastruktury.

Jakiego rzędu dotacje z budżetu państwa wpłyną do Narodowego Funduszu 
Zdrowia z przeznaczeniem na ratowanie upadających szpitali powiatowych?

Pragnę zapewnić, że Ministerstwo Zdrowia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia, 

mając na względzie przede wszystkim konieczność zapewnienia pacjentom dostępu do 

niezbędnych świadczeń, oraz konieczność zapewnienia stabilności finansowej 

świadczeniodawców, w tym szpitali powiatowych, w czasie epidemii koronawirusa, wciąż 

monitoruje potrzeby jakie niesie za sobą aktualna sytuacja i w zależności od jej rozwoju 

wprowadzane będą rozwiązania w powyższym zakresie, pozwalające zagwarantować 

placówkom medycznym zachowanie stabilności w okresie epidemii COVID-19

Dodatkowe środki na świadczenia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 

19 gwarantuje ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która jednoznacznie określa,że wszystkie 

wydatki związane z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa pochodzą z budżetu 

państwa oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. To główny strumień 

finansowania zadań związanych epidemią COVID-19. Oznacza to, że finansowanie 

zapobiegania i zwalczania epidemii COVID-19 nie odbywa się kosztem innych 

świadczeń, za które płaci Narodowy Fundusz Zdrowia. W wyniku dokonanych w 2020 r. 

zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia NFZ na rok 2020, wartość 

planowanych na 2020 r. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej została zwiększona w 

ramach środków pochodzących z budżetu państwa oraz Funduszu Przeciwdziałania 

COVID o ok. 5,5 mld zł. Natomiast w roku 2021 wartość planowanych kosztów 

świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ww. środków COVID została zwiększona o ok. 7 

mld zł.

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/kpo-przyjety-przez-rade-ministrow
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Wartość otrzymanych przez ww. podmiot środków związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie przekazanych przez NFZ 

sprawozdań, wyniosła odpowiednio:

- w 2020 roku – 420.080,82 zł,

- w 2021 roku – 3.077.795,35 zł.

Jakie są plany rządu odnośnie utworzenia tzw. „nowej sieci szpitali”?

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad wypracowaniem zmienionej koncepcji 

organizacji, funkcjonowania i finansowania tzw. sieci szpitali. Przewiduje się, że efekty 

tych prac zostaną zaprezentowane w III kwartale 2021 r.

                                                           

  Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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