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I.

WPROWADZENIE

1. (Nowy impuls rozwoju NFZ) Ostatnie lata to okres, w którym przyszłość Narodowego
Funduszu Zdrowia stała pod znakiem zapytania. Efektem tego było spowolnienie działań
rozwojowych, uwzględniających nowoczesne technologie i rozwiązania organizacyjne. Ten
etap mamy już za sobą. Strategia jest nowym impulsem do rozwoju organizacji.
2. (Kluczowe wartości strategii) Punktem wyjścia do budowy strategii była gotowość na
zmiany i następujące wartości:
 otwartość na Pacjenta1,
 efektywność,
 innowacyjność,
 satysfakcja Pracowników.
3. (Otwartość na Pacjenta) Warunkiem niezbędnym do realizacji strategii jest zmiana
sposobu myślenia i postrzegania problemów. Proponowane w niniejszym dokumencie nowe
podejście charakteryzuje się przyjęciem optyki Pacjenta. W związku z tym głównym kryterium
doboru i oceny podejmowanych przez Fundusz działań będzie zadowolenie i poczucie
bezpieczeństwa Pacjenta. Takie ukierunkowanie wymaga spełnienia trzech postulatów:
przyjazności, otwartości i nastawienia na rezultat.
4. (Efektywność) Podstawą wszystkich zaprojektowanych w strategii działań jest
efektywność zarówno w ujęciu społecznym, jak i finansowym. Wymiar społeczny odnosi się
do podejmowania działań mających korzystny wpływ na ogólny stan zdrowia społeczeństwa
(w szczególności poprzez działania profilaktyczne) oraz zagwarantowanie dostępności
i wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej. Wymiar finansowy to przede wszystkim
zapewnienie szczelności systemu i optymalna alokacja środków dostosowana do
zidentyfikowanych potrzeb zdrowotnych.
5. (Innowacyjność) Stały wzrost popytu na usługi medyczne, będący rezultatem
starzejącego się społeczeństwa, oraz malejące zasoby kadry medycznej stawia wyzwanie jakim
jest znalezienie rozwiązania, które pozwoli zaspokoić pojawiające się potrzeby. Nowoczesne
rozwiązania technologiczne i zarządcze mogą być metodą na dostosowanie podaży do popytu.
6. (Satysfakcja Pracowników) Uwzględnienie w strategii aspektu pracowniczego jest
kluczowe dla jej realizacji. Poprawa sytuacji wewnątrz organizacji i zadbanie o satysfakcję
Pracowników przyczyni się do wzrostu motywacji, zadowalania z pracy i zaangażowania.

rozumiany jako osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, w tym osoby zdrowe.
1
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7. (Podstawowe elementy procesu budowania strategii) Prace nad strategią rozpoczęły
się od określenia podstawowych elementów procesu jej budowania. Punktem wyjścia był
wybór narzędzia do jej opisu i wdrożenia oraz zdefiniowanie celu nadrzędnego w postaci
zdobycia szeroko rozumianego zaufania społecznego. Następnie zidentyfikowano główne
grupy interesariuszy i określono jakie wartości należy dostarczyć by to zaufanie zbudować.
Kolejnym krokiem było przeprowadzenie analizy mocnych i słabych stron (SWOT) Funduszu2,
wskazujących na potencjał zmiany. Wybór elementów budowania strategii i sposób
przeprowadzenia analizy SWOT oparto m.in. na: opracowaniach naukowych, dobrych
praktykach stosowanych w podobnych instytucjach międzynarodowych, wnioskach
z projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz doświadczeniach osób
zaangażowanych w tworzenie strategii.
8. (Konsultacje wewnętrzne i analiza SWOT) Założenia do strategii poddane były
dwukrotnie ocenie w ramach konsultacji wewnętrznych. Ponadto na początku października
2

Analiza SWOT stanowi załącznik nr 1 do niniejszej strategii.
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2018 r. odbyło się 5 warsztatów strategicznych, w których udział wzięli przedstawiciele
wszystkich departamentów Centrali i oddziałów wojewódzkich NFZ. W trakcie warsztatów
zostały zidentyfikowane słabe i mocne strony organizacji, jak również szanse i zagrożenia
pojawiające się w kontekście jej rozwoju. Wskazane zostały również najważniejsze cele
strategiczne Funduszu. Wyniki konsultacji i warsztatów omówione były w trakcie spotkań
dyrektorów z naczelnym kierownictwem NFZ.
9. (Konsultacje zewnętrzne) W listopadzie 2018 r. założenia do strategii zostały
udostępnione na stronie internetowej www.nfz.gov.pl z prośbą o przekazywanie uwag i sugestii.
W drugiej połowie listopada ubiegłego roku odbyła się debata z udziałem przedstawicieli części
organizacji, które zgłosiły swoje uwagi i propozycje.
W konsultacjach społecznych założeń do strategii uczestniczyli:
 Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o.,
 Firma ARJO,
 Firma Screening Up,
 Fundacja Onkologia 2025,
 Fundacja Onkologiczna Alivia,
 Fundacja „Misja medyczna",
 Fundacja My Pacjenci,
 Fundacja Urszuli Jaworskiej,
 Gdański Uniwersytet Medyczny,
 Instytut Zdrowia i Demokracji,
 Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność" przy Narodowym Funduszu Zdrowia,
 Ministerstwo Zdrowia,
 Naczelna Izba Lekarska,
 Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej,
 Polska Unia Organizacji Pacjentów,
 Przychodnia Lekarska Świat Zdrowia (NEUCA MED),
 Stowarzyszenie Świadczeniodawców Leczenia Żywieniowego w Warunkach Domowych,
 Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia oraz Wydział Zarządzania UW.
10. (Autorzy strategii) Strategia jest zatem efektem współpracy Narodowego Funduszu
Zdrowia z przedstawicielami wszystkich grup interesariuszy3. Taki sposób tworzenia strategii
pozwala nam traktować ją jako porozumienie między Funduszem a jego interesariuszami,
gwarantujące stabilność i ciągłość podejmowanych działań.

Podmioty (osoby, społeczności, instytucje, organizacje, urzędy), które mogą wpływać na przedsiębiorstwo lub
pozostają pod wpływem jego działalności.
3
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Rysunek 1 Proces wypracowania założeń
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II.

SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ I ROLA NFZ NA
PRZESTRZENI LAT

11. (System ubezpieczeniowy) Od 1999 r. funkcjonuje w Polsce system powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego, który w zasadniczej części zakłada finansowanie świadczeń opieki
zdrowotnej ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie zdrowotne jest oparte na
zasadzie solidaryzmu, to znaczy, że kwota składki nie jest związana z ryzykiem zachorowania
oraz z kosztami leczenia poszczególnych ubezpieczonych, a jedynie z poziomem ich dochodu
osobistego. Zakłada się ponadto równy dostęp do świadczeń finansowanych w ramach
ubezpieczenia, który nie jest uzależniony od kwoty wnoszonych składek. Za podstawowy
sposób zapewnienia właściwej organizacji i finansowania ochrony zdrowia przyjęto zawieranie
umów cywilnoprawnych pomiędzy instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego a realizatorami
świadczeń (świadczeniodawcami). Uzupełnieniem systemu ubezpieczeniowego jest
finansowanie wybranych świadczeń zdrowotnych ze środków budżetu państwa – dotyczy to
w szczególności świadczeń wysokospecjalistycznych i państwowego ratownictwa medycznego.
12. (Instytucje ubezpieczenia zdrowotnego) Instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego
były pierwotnie regionalne i branżowe kasy chorych, a następnie, od kwietnia 2003 r., Narodowy
Fundusz Zdrowia. Od początku działania ubezpieczenia zdrowotnego przyjęto zasadę gromadzenia
składek za pośrednictwem instytucji ubezpieczenia społecznego (Zakład Ubezpieczeń Społecznych
– ZUS, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – KRUS).
13. (Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ) Jako główną przyczynę zastąpienia
17 kas chorych jedną, scentralizowaną instytucją wskazywano postępujące rozwarstwienie
sytuacji ekonomicznej kas chorych oraz odmienne rozwiązania organizacyjne w zakresie
kontraktowania świadczeń, skutkujące zróżnicowaniem dostępności do świadczeń
w poszczególnych regionach. Ponadto uznano, że nadzór nad funkcjonowaniem systemu
powinien sprawować bezpośrednio minister właściwy do spraw zdrowia 4 . Ustawa
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, poza likwidacją kas chorych
i centralizacją zarządzania, zakładała stosowanie rozbudowanego systemu planowania
zabezpieczenia świadczeń, zawieranie umów ze świadczeniodawcami z poziomu Centrali
(Zarządu NFZ) oraz rezygnację z jakichkolwiek elementów samorządności i wpływu
ubezpieczonych na działania instytucji, do której wnoszą składki.
14. (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.) W styczniu 2004 r. Trybunał Konstytucyjny
orzekł o niezgodności z Konstytucją RP wielu regulacji zawartych w wyżej wspomnianej
ustawie. W szczególności wskazano na: dysfunkcjonalność nowego systemu, brak odniesienia
do konstytucyjnych gwarancji opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli RP, brak realnego
wpływu ubezpieczonych na działalność NFZ oraz nieuregulowanie kwestii tworzenia

Nadzór nad kasami chorych sprawował Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, a funkcję koordynacyjną
pełnił Krajowy Związek Kas Chorych.
4
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przedmiotowych gwarancji w systemie (w ocenie Trybunału Konstytucyjnego koszyk
świadczeń gwarantowanych powinien zostać ustalony w akcie prawnym rangi ustawowej).
Nowa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych odpowiadała na zastrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego, a ponadto
zawierała regulacje wynikające z wejścia Polski do Unii Europejskiej, to umożliwiała realizację
zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Nowa ustawa utrzymała
separację instytucjonalną płatnika i świadczeniodawcy oraz wprowadzała jednolitość procedur
kontraktowania świadczeń (wraz z administracyjnym trybem odwoławczym) i mechanizmy
finansowania świadczeń dla osób nieubezpieczonych.
15. (Narodowy Fundusz Zdrowia) Zgodnie z przepisami ustawy utworzono Narodowy
Fundusz Zdrowia, który jest państwową jednostką organizacyjną posiadająca osobowość
prawną, kierowaną przez Prezesa Funduszu, w której skład wchodzi Centrala i 16 oddziałów
wojewódzkich. Fundusz jest instytucją wewnętrznie zdecentralizowaną – dyrektorzy oddziałów
wojewódzkich są organami NFZ, posiadającymi wyodrębnione kompetencje. Prezes Funduszu
reprezentuje go na zewnątrz, a także ustala jednolite sposoby realizacji ustawowych zadań
realizowanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu. Ponadto funkcję nadzorczą nad
działalnością instytucji pełni Rada Funduszu i rady wojewódzkich oddziałów NFZ. Nadzór nad
systemem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym nad działalnością NFZ, sprawuje minister
właściwy do spraw zdrowia (w zakresie gospodarki finansowej5 – minister właściwy do spraw
finansów).
16. (Zmiany w przepisach) W trakcie obowiązywania ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzono (i nadal
się wprowadza) szereg zmian, które istotnie wpłynęły na ograniczenie uprawnień Narodowego
Funduszu Zdrowia w obszarze regulacji rynku świadczeń opieki zdrowotnej. Do
najważniejszych należy zaliczyć:
 regulacje ograniczające wpływ funduszu na wybór świadczeniodawców (wprowadzenie
sieci szpitali);
 regulacje ograniczające wpływ na określanie kryteriów wymaganych i dodatkowo
ocenianych przy wyborze świadczeniodawców:
 wprowadzenie „pozytywnego”6 koszyka świadczeń gwarantowanych,
 przekazanie Ministrowi Zdrowia kompetencji ustalania ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz kryteriów wyboru ofert
w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń,
 przekazanie Ministrowi Zdrowia kompetencji Rady Funduszu w sprawie organizacji
pracy komisji konkursowej7;
Narodowy Fundusz Zdrowia jest jednostką sektora finansów publicznych.
Pierwotnie koszyk miał charakter „negatywny” (wykluczający) i stanowił załącznik do ustawy.
7
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w
sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i
odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy, Dz.U. 2018, poz. 1897 z późn.zm.
5
6
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 przejęcie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)
taryfikowania8 świadczeń opieki zdrowotnej;
 przejęcie przez Ministra Zdrowia kompetencji w zakresie powoływania dyrektorów
oddziałów wojewódzkich i Prezesa Funduszu.
17. (Otoczenie NFZ) Narodowy Fundusz Zdrowia funkcjonuje wśród szeregu instytucji,
których kompetencje w znacznej części warunkują jego prawidłowe działania. Należą do nich
m.in.:
 Ministerstwo Zdrowia – określające kryteria wyboru ofert w postępowaniach
konkursowych i przepisy wykonawcze dotyczące świadczeń gwarantowanych;
 Ministerstwo Finansów – sprawujące nadzór nad gospodarką finansową Funduszu;
 AOTMiT – kwalifikująca świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowane
wraz z określeniem poziomu lub sposobu ich finansowania;
 Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) – określające i weryfikujące kryteria jakościowe
świadczeń zdrowotnych;
 Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia – odpowiedzialne za planowanie,
budowanie i prowadzenie systemów teleinformatycznych na poziomie centralnym, co
przekłada się na rozwój systemu teleinformatycznego NFZ;
 ZUS i KRUS – zasilające NFZ informacjami o osobach ubezpieczonych;
 Wojewodowie – realizujący zadania w zakresie planowania, organizowania,
koordynowania oraz nadzoru nad systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.
18. (Rola NFZ) Rozproszone kompetencje w systemie wymagają zatem podjęcia działań
zmierzających do wypracowania kanałów współpracy, służących zapewnieniu pacjentom
świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto Narodowy Fundusz Zdrowia musi dążyć do konsolidacji
i standaryzacji procedur wewnętrznych.

8

Ustalania wartości względnej świadczeń wyrażonej w punktach.
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III.

UWARUNKOWANIA PRAWNE I FORMUŁOWANIE
MISJI

19. (Uwarunkowania prawne) Narodowy Fundusz Zdrowia jest jednostką sektora
finansów publicznych i jako płatnik realizuje normatywnie określone zadania. W szczególności
zarządza środkami finansowymi pozostającymi w jego dyspozycji, działając w imieniu
własnym na rzecz osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze
środków publicznych.
Do zakresu działania Funduszu należy również określanie jakości i dostępności oraz analiza
kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W ostatnich latach zaobserwować można
tendencję do rozszerzania przez ustawodawcę zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, wśród
których znalazły się w szczególności: opracowywanie, ustalanie, wdrażanie, finansowanie,
monitorowanie, ewaluacja oraz nadzór i kontrola programów pilotażowych.
Do najistotniejszych kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia należy: zawieranie umów ze
świadczeniodawcami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanie realizacji wyżej
wymienionych świadczeń, jak również leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, kontrola realizacji umów,
monitorowanie ordynacji lekarskich, promocja zdrowia i profilaktyka chorób, w tym
dofinansowanie programów polityki zdrowotnej oraz monitorowanie jakości świadczeń m.in.
poprzez tworzenie i prowadzenie rejestrów medycznych.
20. (Misja Funduszu) W związku z zakresem kompetencji NFZ została sformułowana
misja stanowiąca syntetyczny opis podstawowych zadań określonych dla Narodowego
Funduszu Zdrowia w przepisach prawa.
„Działając w imieniu i na rzecz Pacjentów, Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie ze
Świadczeniodawcami dba o zdrowie obywateli zarówno poprzez działania
profilaktyczne, jak też należytą jakość i dostępność świadczeń opieki zdrowotnej oraz
efektywne gospodarowanie środkami publicznymi”
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IV. WIZJA NFZ
21. (Wizja) Uzupełnieniem misji organizacji jest wizja będąca syntetycznym określeniem
wzorcowego obrazu instytucji, do którego zmierza organizacja. Wizja wyznacza kierunek
rozwoju organizacji, stanowi podstawę zdefiniowania celów strategicznych, jest wyobrażeniem
o stanie instytucji w przyszłości. Powinna być wyrazem ambicji pracowników NFZ i celem
jednoczącym działania.
22. (Zaufanie społeczne do NFZ) Z dostępnych badań wynika, że większość Polaków źle
ocenia funkcjonowanie NFZ. Według badań CBOS-u w 2018 r. NFZ był oceniany pozytywnie
jedynie przez 31% ankietowanych9. Jest to wartość niska zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak
i na tle innych instytucji publicznych.
Wykres 1. % osób pozytywnie oceniający działalność poszczególnych instytucji. Opracowanie własne na podstawie raportu CBOS dot.
Oceny działalności instytucji publicznych 2018
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23. (Kapitał społeczny) Kapitał społeczny odnosi się do takich cech, jak: zaufanie, normy
i powiązania, które usprawnią koordynację zaplanowanych działań. Zbudowanie kapitału
społecznego wymaga skutecznego współdziałania NFZ z pacjentami i innymi instytucjami
funkcjonującymi w systemie ochrony zdrowia. Wymaga doskonalenia jakości relacji,
budowania odpowiedniego klimatu i umiejętności współpracy.
24. (Innowacyjność) Motyw innowacyjności w wizji związany jest z rozwojem
technologicznym. Przepływ i dostępność informacji w skali ogólnoświatowej, wchodzenie na
polski rynek nowych technologii, zarówno krajowych jak i zagranicznych, powodują, że
Pacjenci oczekują nie tylko lepszej dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych, ale również
nowoczesnej obsługi i innowacyjnych rozwiązań. Wzorem swoich zagranicznych
odpowiedników NFZ powinien przejąć inicjatywę w zakresie identyfikacji, selekcji oraz
wprowadzania do stosowania innowacji w ochronie zdrowia i promować świadczeniodawców
stosujących nowoczesne narzędzia technologiczne i zarządcze. Przedstawienie płatnika

9

Oceny działalności instytucji publicznych, Komunikat z badań Nr 121/2018, CBOS, s. 13.
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publicznego w roli propagatora innowacji, otwartego na współpracę z różnymi interesariuszami
systemu ochrony zdrowia, jest jednym z elementów budowy wizerunku nowoczesnej instytucji.
25. (Wizja Funduszu) Uwzględniając niski poziom zaufania oraz konieczność budowania
kapitału społecznego, sformułowano następującą wizję dla Narodowego Funduszu Zdrowia.
„Narodowy Fundusz Zdrowia innowacyjną instytucją zaufania społecznego”
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V. NARZĘDZIE BUDOWY I OPISU STRATEGII
26. (Wielowymiarowe podejście) Konieczność kompleksowego spojrzenia na
organizację oraz określenia celów i ich wzajemnych powiązań zdecydowało o wyborze
Zrównoważonej Karty Wyników (ZKW – Balanced Scorecard) jako narzędzia budowy
strategii10.
27. (Cztery perspektywy definiowania celów i mierników) Narzędzie, jakim jest
Zrównoważona Karta Wyników, proponuje definiowanie celów i mierników
w 4 perspektywach:
 klienta – w której definiuje się cele dla klientów i segmenty rynku, w których organizacja
funkcjonuje, oraz powiązane z nimi mierniki efektywności, w tym przede wszystkim
satysfakcję klienta;
 procesów wewnętrznych – w której określa się cele związane z optymalizacją kluczowych
procesów wewnątrz organizacji, mających największy wpływ na satysfakcję klienta oraz
wyniki finansowe; równie ważne w tej perspektywie są procesy innowacyjne,
odpowiadające za długofalowe tworzenie wartości;
 rozwoju – identyfikującej zasoby, które organizacja powinna rozwijać, aby stworzyć
podstawy
długoterminowego
rozwoju Rysunek 2. Schemat powiązań pomiędzy
perspektywami ZKW.
organizacji; kluczowe w tej perspektywie jest
zdefiniowanie
celów
dla
interesariusza
wewnętrznego,
którym
są
pracownicy
organizacji – zasób, bez którego nie ma
możliwości realizowania strategii; co więcej,
doświadczenie
i
wysokie
kwalifikacje
pracowników są gwarantem sprawności
realizacji zadań i procesów na rzecz klientów;
 finansów – pełniącej funkcję kontrolną
względem
pozostałych
perspektyw,
zapewniającą środki finansowe, przeznaczone
zarówno na realizację podstawowych zadań, jak
i na rozwój organizacji.
28. (Przyczynowo-skutkowe powiązania pomiędzy perspektywami) Kompleksowe
opracowanie strategii zapewniają powiązania przyczynowo-skutkowe pomiędzy
perspektywami ZKW. W modelu dostosowanym do sektora publicznego przebiega to zgodnie
z zaprezentowanym schematem, tworząc w ten sposób łańcuch wartości dla klienta.
Zdefiniowane cele podnoszące satysfakcję klientów wskazują, które z procesów wewnętrznych
Narzędzie to zostało opracowane przez Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona dla potrzeb biznesu. W
późniejszym okresie przystosowano je do specyfiki organizacji publicznych. Więcej informacji: Strategiczna
karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie?”, PWN 2007.
10
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wymagają usprawnienia. To z kolei implikuje definiowanie celów w perspektywie rozwoju,
związanych z optymalizacją określonych elementów procesu. Cele w perspektywie finansów
mają zapewnić efektywne wydatkowanie środków finansowych na zadania rozwojowe.
29. (ZKW jako wspólna platforma dyskusji) Dzięki przejrzystemu i spójnemu układowi
celów strategicznych oraz przypisanym im miernikom realizacji należy również postrzegać
ZKW jako platformę dyskusji nad skutecznością podejmowanych działań.
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VI. INTERESARIUSZE I WARTOŚCI
30. (Cztery grupy interesariuszy) Fundusz, pełniąc w polskim systemie opieki
zdrowotnej funkcję płatnika, finansuje świadczenia i refunduje leki na rzecz osób
ubezpieczonych. Tę grupę interesariuszy nazwaliśmy Pacjentami, choć nasze rozumienie tego
pojęcia jest znacznie szersze niż przyjęte potocznie (patrz: pkt 3). Fundusz nie świadczy usług
zdrowotnych bezpośrednio, tylko poprzez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz
inne jednostki, z którymi ściśle współpracuje – tworzą one drugą grupę interesariuszy,
Świadczeniodawców. Fundusz, realizując swoje zadania, jest jedynie współtwórcą systemu
opieki zdrowotnej. W Polsce jako organizatora systemu ochrony zdrowia należy wskazać
przede wszystkim ustawodawcę, Ministerstwo Zdrowia, a także pozostałe instytucje
uczestniczące w realizacji polityki zdrowotnej państwa, które stanowią trzecią grupę
interesariuszy – Władzę publiczną. Bardzo ważną grupą interesariuszy są również Pracownicy
Funduszu, od których wiedzy, doświadczenia i zaangażowania zależy sukces organizacji
i jakość wykonywanych przez nią zadań.
31. (Pacjent) Zgodnie z ustawą 11 pacjentem jest osoba zwracająca się o udzielenie
świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny. Na
potrzeby niniejszego dokumentu zaliczamy do grupy pacjentów również osoby zdrowe oraz
organizacje i instytucje reprezentujące interesy pacjentów. Pacjenci lub ich rodziny tworzą
wiele stowarzyszeń, których działalność często koncentruje się na problemach dotyczących
jakości, dostępności oraz organizacji udzielania świadczeń związanych z konkretnymi
jednostkami chorobowymi, np. cukrzycą lub chorobami rzadko występującymi. Organizacje
pacjenckie odgrywają ważną rolę w budowie niniejszej strategii i stanowią „głos Pacjenta”
w dyskusji nad jej kształtem i celami.
32. (Świadczeniodawcy) Świadczeniodawcy to grupa interesariuszy, do której zaliczamy
przede wszystkim podmioty wykonujące działalność leczniczą, jednak działania w ramach
strategii dedykowane tej grupie będą miały również wpływ na:
 osoby świadczące usługi zdrowotne: lekarzy, farmaceutów, pielęgniarki, położne i osoby
wykonujące inne zawody medyczne;
 kadrę kierowniczą i pracowników niemedycznych podmiotów wykonujących działalność
leczniczą;
 organy założycielskie podmiotów leczniczych (przedsiębiorcy, inwestorzy, jednostki
samorządu terytorialnego, uczelnie medyczne);
 organizacje reprezentujące powyższe grupy12.
11

Art. 3 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U. 2017, poz. 1318).
12
Np. Naczelna Izba Lekarska, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Federacja Związków Pracodawców Ochrony
Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Porozumienie Pracodawców
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33. (Władza publiczna) Trzecią grupę interesariuszy zewnętrznych stanowią przede
wszystkim:
 Sejm i Senat – sprawujące władzę ustawodawczą w Polsce;
 Prezydent, Prezes Rady Ministrów i Rada Ministrów – organy władzy wykonawczej;
 Minister Zdrowia – wytyczający kierunki polityki zdrowotnej oraz posiadający
uprawnienia kontrolne w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki; inicjujący działania
legislacyjne i nadzorujący zarówno Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i inne instytucje,
które mają wpływ na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia;
 Minister Finansów – biorący udział w procesie zatwierdzania planu finansowego
Funduszu;
 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – w ramach powiązań pomiędzy opieką
zdrowotną i społeczną m.in. w związku ze współpracą w ramach programu „Za życiem”.
W tej grupie interesariuszy znajdują się ponadto: wojewodowie, samorząd województwa,
gminy, powiaty, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Pacjenta.
34. (Pracownicy NFZ jako interesariusze wewnętrzni) Pracownicy, jak już wcześniej
wspomniano, stanowią bardzo ważną grupę interesariuszy, ponieważ od każdego z nich zależy
atmosfera pracy i sukces organizacji. Do grupy tej zaliczyliśmy także związki zawodowe
pracowników NFZ, które reprezentują pracowników w dyskusjach nad założeniami do strategii.

Ochrony Zdrowia, Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków, Porozumienie Rezydentów OZZL, Naczelna Izba
Aptekarska, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski
Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Związek Zawodowy
Ratowników Medycznych, Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP, Polskie Stowarzyszenie
Dyrektorów Szpitali, Ogólnopolskie Zrzeszenie Szpitali Akredytowanych, Polska Federacja Szpitali,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych.
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VII. ANALIZA SWOT
35. (Analiza SWOT) Analiza słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń 13 została
przeprowadzona dla każdej z czterech perspektyw, to jest: interesariusza, procesów
wewnętrznych, rozwoju oraz finansów.
36. (Perspektywa interesariusza) Wśród słabych stron w perspektywie interesariusza
należy wskazać: brak skutecznej komunikacji na linii NFZ-Pacjent i NFZ-Świadczeniodawca,
nadmierną biurokrację, niski standard sal obsługi oraz nieefektywny proces zawierania umów,
raportowania i sprawozdawczości (wynikający z obowiązujących regulacji prawnych),
skutkujący m.in. nieefektywnym systemem kontroli. Jako mocne strony zidentyfikowano duży
zasób informacji, możliwość kształtowania rynku świadczeń oraz wiarygodność NFZ jako
płatnika. Podstawowym zagrożeniem płynącym z zewnątrz jest postrzeganie Funduszu przez
pryzmat obsługi u świadczeniodawcy i zmian systemowych, a także rosnące wymagania
społeczne nieadekwatne do środków będących w dyspozycji NFZ.
37. (Perspektywa procesów wewnętrznych) Słabością procesów wewnętrznych jest ich
nadmierna biurokracja, mały poziom automatyzacji i nieefektywne przebiegi. Mocną stroną jest
uregulowana działalność NFZ oraz możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk
pomiędzy oddziałami. Potencjałem optymalizacyjnym płynącym z zewnątrz są systemy
teleinformatyczne wspierające procesy pomocnicze i zarządcze. Zdecydowanym utrudnieniem
sprawnej realizacji zadań jest niestabilność prawa w ochronie zdrowia, zbyt krótkie vacatio
legis utrudniajace wdrożenie nowych przepisów oraz nakładanie na Fundusz nowych zadań bez
przekazania środków na ich realizację.
38. (Perspektywa rozwoju) Mocno stroną Funduszu są wysoko wykwalifikowani
pracownicy, jednak mała atrakcyjność Funduszu jako pracodawcy, wynikająca przede
wszystkim z niskiego poziomu wynagrodzeń, powoduje zarówno odpływ doświadczonej kadry,
jak i trudności w rekrutacji nowych pracowników. Ponadto przestarzały system
teleinformatyczny działający w rozproszonej architekturze, nadmiar zadań i nieefektywny
proces komunikacji dodatkowo utrudniają realizację obowiązków, co sprzyja wypaleniu
zawodowemu i obniżeniu zaangażowania. Niewątpliwą szansą dla Funduszu jest rozwój
technologiczny umożliwiający wdrażanie innowacji w ochronie zdrowia.
39. (Perspektywa finansów) Niskie nakłady na koszty administracyjne (niespełna 1%
przychodów ze składek14) utrudniają rozwój organizacji i wpływają na jakość świadczonych
usług. Ponadto wzrost kosztów świadczeń opieki zdrowotnej przy ograniczonych środkach
13

Analiza SWOT stanowi załącznik nr 1 do niniejszej strategii.

Dla porównania - W 2017 r. koszty administracyjne ustawowych kas chorych w Niemczech (Gesetzliche
Krankenversicherung) w przeliczeniu na 1 ubezpieczonego wyniosły 150 EUR (źródło:
https://www.krankenkassen.de/krankenkassen-vergleich/statistik/finanzen/verwaltungskosten/) natomiast
koszty administracyjne NFZ w przeliczeniu na 1 ubezpieczonego wyniosły 19,44 PLN (źródło: Roczne
sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2017 rok)
14
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i niestabilność przepisów prawa powodują, że szansy poprawy sytuacji należy upatrywać
w dobrych prognozach gospodarczych i związanym z tym wzrostem nakładów na świadczenia.
Szansą dla Funduszu jest też współpraca z instytucjami zewnętrznymi oraz wymiana
doświadczeń i scalenie dublujących się kompetencji.
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VIII. MAPA CELÓW
40. (Cel nadrzędny) Celem nadrzędnym zdefiniowanym w strategii jest Wzrost poziomu
zaufania społecznego do NFZ. Cel ten jest konsekwencją wskazanej wizji. Zakłada się, że
będzie realizowany jako wypadkowa wartości związanych z wymienionymi wcześniej grupami
interesariuszy. Głównym miernikiem rozliczania strategii będzie poziom zaufania społecznego
do NFZ.
41. (Cele szczegółowe) Przyjęliśmy tezę, że aby zbudować zaufanie, musimy dostarczyć
interesariuszom określone wartości. Dlatego uznaliśmy za konieczne rozpisanie celu
nadrzędnego na szereg celów szczegółowych, które to umożliwią.
42. (Wartości) Najważniejszą wartością z punktu widzenia Pacjenta jest poprawa
dostępności i jakości świadczeń oraz rzetelna informacja, jak poruszać się w systemie ochrony
zdrowia. Z perspektywy Świadczeniodawcy wartością, którą chce dostarczyć Fundusz, jest
efektywność, racjonalność i przejrzystość zasad finansowania świadczeń oraz zbudowanie
współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu. Wartością kluczową dla Władzy publicznej jest
efektywne wykorzystanie środków publicznych, w tym uszczelnienie systemu. Z punktu
widzenia Pracownika istotne są: praca w miejscu przyjaznym, życzliwym, w którym jest
ceniony i szanowany, zapewniającym satysfakcję z pracy, pozwalającym na realizację celów
życiowych i rozwój osobisty15.
43. (Cele szczegółowe w perspektywie interesariusza) W perspektywie interesariusza
sformułowano cele odrębnie dla każdego z interesariuszy zewnętrznych.
Rysunek 3 Cele w perspektywie interesariusza

44. (Cel 1 – Wzrost pozytywnych doświadczeń pacjentów w kontaktach z publicznym
systemem opieki zdrowotnej) Odpowiedzią na zidentyfikowane podczas analizy SWOT
zagrożenie, jakim jest postrzeganie Funduszu przez pryzmat obsługi u świadczeniodawcy
Przeprowadzone w 2016 r. badania Randstad Award wykazały 10 czynników, które wpływają na ocenę
pracodawcy przez pracowników. Należą do nich: wynagrodzenie i świadczenia pracownicze (64%),
bezpieczeństwo zatrudnienia (58%), przyjazna atmosfera w pracy (56%), stabilna sytuacja finansowa firmy (51%),
interesująca treść pracy (46%), możliwość rozwoju kariery (43%), równowaga pomiędzy pracą a życiem
osobistym (41%), dogodna lokalizacja (30%), elastyczność w pracy (25%) i wysokiej jakości szkolenia (20%)
15
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i zmian systemowych, jest podjęcie działań służących wzrostowi pozytywnych doświadczeń
pacjentów w kontaktach z publicznym systemem opieki zdrowotnej, poprawie jakości
i dostępności świadczeń; upowszechnieniu wiedzy o zdrowiu i publicznym systemie opieki
zdrowotnej. Uwzględniając ocenę NFZ przez pryzmat usług realizowanych przez
świadczeniodawców, w naszej strategii postawiliśmy sobie za cel zadbanie nie tylko o wysoki
standard usług świadczonych przez NFZ, lecz także o poprawę obsługi pacjentów
u świadczeniodawców.
45. (Cel 1.1 – Poprawa obsługi przez NFZ) W wyniku analizy słabych i mocnych stron
oraz rozmów z przedstawicielami organizacji pacjenckich wskazano, że działania
podejmowane dla realizacji celu poprawa obsługi przez NFZ powinny koncentrować się na:
zbudowaniu kompleksowego systemu obsługi relacji z klientami; wypracowaniu standardu sali
obsługi, a następnie stopniowym dostosowaniu do tych wymogów wraz z rozszerzeniem
zakresu świadczonych usług, np. o informacje w obszarze profilaktyki zdrowia.
Uzupełnieniem tych działań powinna być informacja zwrotna od klientów, czego tak naprawdę
oczekują. Taka informacja może być pozyskiwana w trakcie szczegółowych badań
zadowolenia klientów z obsługi.
46. (Cel 1.2 – Poprawa obsługi pacjentów przez świadczeniodawców) NFZ ma
możliwość wpływania na jakość obsługi pacjentów przez świadczeniodawców poprzez
określenie standardów, które docelowo będą elementem systemu zawierania umów. Standardy
te zostaną wypracowane we współpracy z różnymi grupami świadczeniodawców. Punktem
wyjścia przy opracowaniu standardów będą badania zadowolenia pacjentów z obsługi
u świadczeniodawców. W pierwszej kolejności takie badania będą dotyczyły obsługi
w placówkach POZ.
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47. (Cel 2 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej) Pojęcie
jakości w obszarze ochrony zdrowia, jak wykazały prowadzone rozmowy w ramach
konsultacji założeń do strategii, może być rozumiane na wiele sposobów. W pierwszej
kolejności należy wyraźnie odróżnić jakość kliniczną leczenia od jakości obsługi. Narodowy
Fundusz Zdrowia w swojej strategii pragnie odnieść się do obu tych wymiarów. Z uwagi na
swoje uprawnienia głównym obszarem zainteresowania będzie jakość procesu organizacji
udzielania świadczeń, skupiając swe działania na jakości ocenianej w kategoriach dostępności
do świadczeń, efektywności organizacyjnej świadczeniodawców oraz bezpieczeństwa
pacjentów. Pojęcie dostępności jest ściśle związane z rolą NFZ jako płatnika. Nakłada to na
Fundusz obowiązek zagwarantowania, w ramach posiadanych zasobów, adekwatnej do potrzeb
liczby usług. Skuteczność realizacji tego zadania widoczna będzie w skróceniu czasu
oczekiwania na świadczenia. Należy jednak pamiętać, że czas oczekiwania jest wypadkową
kilku elementów, m.in. liczby lekarzy na danym terenie czy możliwości finansowych państwa.
Niemniej istnieją rozwiązania systemowe, które umożliwiają skrócenie tego czasu do
standardów zbliżonych do krajów europejskich (patrz wykres nr 2 i 3).
Wykres 2 Czas oczekiwania na operację zaćmy w wybranych państwach europejskich - 2016 r.

Wykres 3 Czas oczekiwania na endoprotezoplastykę biodra w wybranych krajach europejskich - opracowanie własne
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Dostępność to także zwiększenie zakresu opieki koordynowanej nad pacjentem, polegającej na
koordynowaniu świadczeń związanych z diagnozowaniem, leczeniem, opieką, rehabilitacją
i promocją zdrowia. Skutkuje to optymalizacją procesu diagnostyczno-terapeutycznego.
W wyniku takiego modelu opieki wzrasta nie tylko dostępność do świadczeń, ale wyżej
oceniana jest również jakość organizacyjna i efektywność kosztowa w osiąganiu rezultatów
leczenia.
Jakość kliniczna leczenia w dużej mierze jest domeną kompetencji personelu medycznego oraz
współczesnej wiedzy i technologii. Narodowy Fundusz Zdrowia nie dystansuje się od tego
wymiaru jakości, planując m.in. inicjatywy mające mobilizować świadczeniodawców do
podnoszenia skuteczności i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń. Ponadto skuteczność
procesu leczenia (jeden z elementów jakości klinicznej) jest w dużej mierze uzależniona od
wykrycia choroby na wczesnych etapach jej rozwoju, dlatego zapisano w strategii cel dotyczący
zwiększenia zakresu działań profilaktycznych.
48. (Cel 2.1 – Skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie) Skrócenie czasu
oczekiwania na świadczenie będzie realizowane poprzez wypracowanie modelu rejestracji
wizyt, wspierającego „zarządzanie kolejką”, oraz alokowanie dodatkowych środków na
świadczenia, w których średni czas oczekiwania jest najdłuższy. Równocześnie będziemy
dążyć do rozszerzenia zakresu informacyjnego, tak aby pomiarem czasu oczekiwania i analizą
w tym zakresie objąć jak największą liczbę świadczeń.
49. (Cel 2.2 – Zwiększenie oferty opieki kompleksowej i koordynowanej nad
pacjentem, w tym poprzez rozwój usług telemedycznych) Obecnie Narodowy Fundusz
Zdrowia prowadzi 7 programów opieki koordynowanej. Są to:
 KOS-Zawał,
 Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC I, KOC II/III),
 Dziecięca opieka koordynowana (DOK),
 Koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR),
 Program pilotażowy POZ PLUS,
 Program pilotażowy – przezcewnikowa trombektomia mechaniczna,
 Program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego (CZP).
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Oprócz kolejnych programów opieki koordynowanej planujemy wdrożenie usług
świadczonych w ramach konsultacji telemedycznej oraz poprzez aplikacje mobilne.
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50. (Cel 2.3 – Poprawa jakości świadczonych usług) Poprawie jakości świadczonych
usług będzie sprzyjać publikacja analiz porównawczych wskaźników świadczących o jakości
udzielanych świadczeń, np. wskaźnika zakażeń szpitalnych, przeżywalności, rehospitalizacji.
Docelowo chcielibyśmy, aby poziom tych wskaźników znalazł swoje odzwierciedlenie
w systemie premiowania świadczeniodawców. Równolegle będziemy pracować nad budową
rejestrów medycznych służących analizie jakości leczenia. W pierwszych lata realizacji
strategii, dzięki publikacji analiz porównawczych dotyczących paramentów jakościowych,
będziemy starali się „wyzwolić” wśród świadczeniodawców potrzebę podnoszenia jakości
świadczonych usług. Zmiana średniej wartości porównywanych wskaźników, na przestrzeni
pięciu lat obowiązywania strategii, będzie podstawą oceny stopnia realizacji celu.
51. (Cel 2.4 – Zwiększenie zakresu działań profilaktycznych) W ramach realizacji celu
głównego planujemy wdrożenie licznych programów profilaktycznych oraz platformy
informatycznej przeznaczonej do profilaktyki, ponieważ jakość w ujęciu systemowym
wiążemy również z działaniami w tym zakresie. Ponadto chcielibyśmy wykorzystać posiadany
przez NFZ zasób danych do opracowywania algorytmów służących promocji zdrowia
i profilaktyce chorób. Planujemy również podjąć działania informacyjne służące zwiększeniu
populacji objętej programami profilaktycznymi.
52. (Cel 3 – Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i publicznym systemie opieki
zdrowotnej) Analiza słabości w obszarze komunikacji wykazała, że upowszechnianie wiedzy
o zdrowiu i publicznym systemie opieki zdrowotnej powinno mieć dwa wymiary. Z jednej
strony zmierzamy zatem do upublicznienia danych, które stanowią zasób danych NFZ, co
pozwoli na lepsze zrozumienie zasad działania systemu w oparciu o dane liczbowe i miary
statystyczne. Jest to także odpowiedź na oczekiwania świata akademickiego i licznych
instytutów badawczych. Z drugiej strony naszym celem jest poszerzanie wiedzy i świadomości
społecznej na temat różnych zagadnień związanych z ochroną zdrowia. Począwszy od
wyjaśnienia zasad solidaryzmu, roli NFZ i innych podmiotów tego systemu, uwzględniając
informację o prawach i obowiązkach pacjentów; poprzez informację o wszelkich usługach
świadczonych zarówno dla osób chorych, jak i zdrowych; kończąc na wspieraniu Pacjenta
w poruszaniu się po systemie. Nie da się bowiem budować zaufania do Narodowego Funduszu
Zdrowia, jeśli społeczeństwo nie będzie miało podstawowej wiedzy na temat systemu.
53. (Cel 3.1 – Zwiększenie stopnia upubliczniania danych w zasobie NFZ) Narodowy
Fundusz Zdrowia dysponuje ogromną bazą danych, która może służyć również innym
instytucjom czy ośrodkom akademickim. Odpowiadając na oczekiwania różnych grup
odbiorców, chcielibyśmy udostępnić nasze zasoby w ramach obowiązujących przepisów
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych wrażliwych. Obecnie we
współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji realizujemy projekt zmierzający do stworzenia
systemowych rozwiązań, mających na celu poprawę dostępności i jakości danych publicznych.
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54. (Cel 3.2 – Poprawa komunikacji społecznej) W ramach poprawy komunikacji
społecznej będziemy prowadzić kampanie informacyjne i dbać o dobrą współpracę z mediami.
Cel ten również będzie realizowany poprzez działalność informacyjną i edukacyjną, w tym
kontakty ze społecznością lokalną i placówkami oświatowymi oraz uproszony dostęp do
zasobów informacyjnych.
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Biorąc pod uwagę rolę, jaką w komunikacji odgrywa język oraz trend w polskiej administracji
do upraszczania języka pism i informacji kierowanej do swoich interesariuszy, chcielibyśmy
i my pochylić się nad formą naszej korespondencji i uczynić ją bardziej zrozumiałą. Głównym
przedsięwzięciem w ramach komunikacji społecznej jest jednak uruchomienie i rozwój
ogólnopolskiej infolinii obejmującej swoim zakresem m.in. udzielanie informacji o nocnej
i świątecznej pomocy lekarskiej oraz umożliwiającej przekierowanie do infolinii
specjalistycznych. Infolinia będzie działała w trybie 24-godzinnym we wszystkie dni tygodnia,
zapewniając pacjentom szeroką informację. Pierwszy etap tego przedsięwzięcia rozpoczął się
już pod koniec 2018 r.
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55. (Cel 4 – Wspieranie świadczeniodawców w budowie mikroekonomicznej
efektywności) Skomplikowane przepisy oraz ich częsta zmiana, a także rosnące wymagania
społeczne co do wysokiej jakości świadczenia usług zdrowotnych stanowią wyzwanie dla
świadczeniodawców. Rolą świadczeniodawcy jest zatem nie tylko przestrzeganie standardów
medycznych, ale również skuteczne i sprawne zarządzanie placówką służby zdrowia.
Narodowy Fundusz Zdrowia, wychodząc z założenia, że mikroekonomiczna efektywność
świadczeniodawców w znacznym stopniu wpływa na efektywność w skali makro oraz
w odpowiedzi na potrzeby świadczeniodawców pragnie stać się platformą wymiany dobrych
praktyk, konsultantem w zakresie narzędzi kontrolingowych, a także prekursorem
nowoczesnych rozwiązań służących poprawie mikroekonomicznej efektywności placówek
służby zdrowia. Mówiąc o wspieraniu świadczeniodawców w budowie mikroekonomicznej
efektywności, mamy na myśli zarówno uproszczenie systemu sprawozdawczości poprzez
wprowadzenie jednolitego pliku sprawozdawczego, jak i wspólne, ze świadczeniodawcami,
wypracowanie standardów dobrego zarządzania, wykorzystując doświadczenia rynkowe.
Docelowo myślimy o wdrożeniu systemu akredytacji efektywności i stopnia informatyzacji
u świadczeniodawców. Podstawą zbierania informacji o dobrych praktykach będą m.in. analizy
benchmarkingowe wskaźników świadczących o efektywności gospodarowania podmiotów
świadczących usługi zdrowotne. Dobrych rozwiązań będziemy poszukiwać również na rynku
innowacji.
56. (Cel 5 – Poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na
świadczenia opieki zdrowotnej) Głównym celem dedykowanym szeroko rozumianej władzy
publicznej jest poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia
opieki zdrowotnej. Cel ten wynika ze zidentyfikowanych słabości systemu kontroli i jest
odpowiedzią nie tylko na oczekiwania, jakie stawiają przed Narodowym Funduszem Zdrowia
instytucje nadzorujące, ale również realizuje punkt widzenia pacjenta jako ubezpieczonego –
płatnika składek, który oczekuje racjonalnego alokowania środków finansowych. Realizując
ten cel, będziemy zmierzać do uszczelnienia systemu poprzez rozwój procesów analitycznych,
poprawę sprawności działań kontrolerskich oraz koncentrację potencjału służb kontrolnych
NFZ, obecnie rozproszonych między poszczególne oddziały wojewódzkie i Centralę.
57. (Cel 6 – Optymalizacja procesów wewnętrznych) W perspektywie procesów cel
będący odpowiedzią na brak jednolitości funkcjonowania NFZ w skali kraju został
sformułowany spójnie dla wszystkich interesariuszy. Jednakże biorąc pod uwagę, że każda
z grup interesariuszy jest odbiorcą innego procesu, optymalizując poszczególne procesy, należy
zdefiniować konkretny cel zgodnie z oczekiwaniami określonej grupy odbiorców.
Optymalizacja procesu to działanie polegające na modelowaniu, analizie i usprawnianiu
przebiegu procesów biznesowych. Działania optymalizacyjne będą dotyczyć zarówno
standaryzacji przebiegu procesu, jak i automatyzacji czynności oraz weryfikacji procedur pod
kątem ograniczenia zbędnych czynności lub dokumentów. Opracowany zostanie także system
pomiaru, wspierający stałe podnoszenie standardu realizacji zadań. Optymalizacji podlegać
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będzie: czas realizacji danego procesu, jakość zarówno samego procesu, jak i dostarczanego
w toku jego realizacji produktu, a także koszt dostarczenia danej usługi.
58. (Cel 7 – Usprawnienie organizacji, zapewniające skuteczną realizację zadań) Jeśli
chodzi o rozwój organizacji, to biorąc pod uwagę problemy kadrowe Funduszu oraz wartości
istotne dla interesariusza wewnętrznego, sformułowano cele szczegółowe odnoszące się do
jego czterech aspektów: pracowników, komunikacji wewnętrznej, systemów
teleinformatycznych, innowacyjności.
59. (Cel 7.1 – NFZ atrakcyjnym pracodawcą) Żadna organizacja nie jest w stanie
sprawnie realizować swoich zadań bez kompetentnych i zaangażowanych pracowników.
W XXI wieku wymagania pracownicze zmieniają się dynamicznie. Konkurencja na rynku
pracy sprawia, że najlepsi pracownicy pozyskiwani są przez te organizacje, które śledzą
i odpowiadają na zmieniające się uwarunkowania i oczekiwania pracowników. Strategia
budowania marki pracodawcy powinna kreować rozwiązania odpowiedzialne za sukces
i rozwój organizacji. Powinna też polegać z jednej strony na zapewnieniu godnych warunków
pracy, z drugiej zaś na rozwoju kompetencji zespołu pracowniczego zarówno w obszarze
wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności miękkich. Podstawą będzie zbadanie satysfakcji oraz
zaangażowania Pracowników. Celem tego badania będzie z jednej strony poznanie nastrojów
panujących w zespole, z drugiej zaś identyfikacja priorytetowych obszarów wymagających
zmian oczekiwanych przez Pracowników. Wstępna analiza przeprowadzona w ramach
konsultacji założeń do strategii wykazała konieczność rozwoju i wzmocnienia systemu
motywacyjnego oraz doskonalenia zawodowego pracowników, opracowania przejrzystych
ścieżek kariery oraz weryfikacji obciążenia pracą.
60. (Cel 7.2 – Usprawnienie komunikacji wewnętrznej) Ważnym elementem
wpływającym na spójność działania, a także na zaangażowanie pracowników, na ich
motywację do pracy, identyfikację z organizacją, a tym samym na osiąganie przez organizację
jej celów biznesowych, jest komunikacja wewnętrzna. Jest to element kultury organizacyjnej,
który w dużej mierze ułatwia realizację zadań i wpływa pozytywnie na relacje międzyludzkie.
Dzięki dobrze rozwiniętej komunikacji wewnętrznej pracownicy są przygotowani na zmiany,
a dialog pomiędzy pracodawcą a pracownikami tworzy lepszą atmosferę pracy i likwiduje
poczucie zagubienia i frustracji. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej firmy będzie polegało
przede wszystkim na zwiększeniu stopnia elektronizacji obiegu informacji, zaś zaplanowana
optymalizacja funkcjonalności intranetu ułatwi dostęp do informacji niezbędnej do realizacji
zadań.
61. (Cel 7.3 – Rozwój infrastruktury i systemów IT). Na świecie trwa cyfrowa
transformacja, rewolucja porównywana z rewolucją przemysłową czy agrarną. Cyfrowa
transformacja zrewolucjonizuje świat, zmieniając nie tylko podejście do prowadzenia biznesu
i obsługi procesów, ale także narzędzi i sposobu komunikacji. Także NFZ stoi u progu
kluczowych zmian, jedną z nich jest wymiana systemu IT. W tej transformacji kluczowa jest
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integracja technologii cyfrowych i procesów biznesowych. W obszarze technologii
informatycznych głównym celem jest zbudowanie nowego systemu teleinformatycznego
i ograniczenie uzależnienia organizacji od zewnętrznych dostawców rozwiązań IT.
Obecnie warunki lokalowe poszczególnych oddziałów często odbiegają od oczekiwanych
standardów i niejednokrotnie nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
a także nie zapewniają poufności w obsłudze interesantów. Przedsięwzięcia w obszarze
infrastruktury i systemów IT mają ze swojej natury charakter wieloletni i wymagają znacznych
nakładów inwestycyjnych. Będą to działania realizowane stopniowo, w miarę możliwości
i potrzeb. Z jednej strony będą dotyczyć dostosowania warunków lokalowych do oczekiwanych
norm i standardów, z drugiej – budowy zintegrowanego systemu IT, dopasowanego do
struktury oraz nowych zadań organizacji i wyzwań systemu ochrony zdrowia. Niezbędnym
elementem zmian w tym zakresie będzie doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji i ciągłości działania.
62. (Cel 7.4 – Rozwój kompetencji we wdrażaniu innowacji w ochronie zdrowia) Dążąc
do statusu innowacyjnej organizacji, otwartej na nowoczesne rozwiązania i technologie,
pragniemy się zaangażować w przedsięwzięcia, które pozwolą wykorzystać osiągnięcia
współczesnej nauki w podnoszeniu standardów usług zdrowotnych. W celu stopniowego
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach systemu ochrony zdrowia, NFZ
planuje podjąć współpracę m.in. z sektorem nauki oraz właściwymi instytucjami, zarówno
krajowymi, jak i międzynarodowymi.
63. (Cel 8 – Poprawa efektywności funkcjonowania NFZ) Poprawa efektywności
funkcjonowania NFZ związana jest z procesami wewnętrznymi. Pozostaje również w obszarze
zainteresowań interesariuszy zewnętrznych, w tym także Pacjenta jako podatnika, który
oczekuje efektywności gospodarowania środkami publicznymi. Zgodnie z założeniami ZKW
i powiązaniami między celami poszczególnych perspektyw wdrożenie mechanizmów
usprawniających zarządzanie finansami może pozwolić na wygospodarowanie środków na
kluczowe działania rozwojowe. Wskazany w perspektywie finansów priorytet – poprawa
efektywności wydatkowania środków finansowych – dotyczy wdrażania rozwiązań
wspierających racjonalne alokowanie środków publicznych. Innym istotnym celem
w perspektywie finansów jest zapewnienie jak najszerszej możliwości pozabudżetowego
finansowania działań rozwojowych. W przypadku Funduszu są to najczęściej środki
pochodzące z programów unijnych.
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IX. WDRAŻANIE STRATEGII
64. (Horyzont do roku 2023) Horyzont czasowy strategii Narodowego Funduszu Zdrowia
został określony na rok 2023. 5-letni okres obowiązywania strategii pozwoli z jednej strony
zaplanować przedsięwzięcia, których nie tylko wdrożenie, lecz także monitorowanie efektów
możliwe jest w dłuższej perspektywie czasowej. Z drugiej strony jest to okres, w jakim jesteśmy
w stanie przewidzieć potencjalne szanse i zagrożenia oraz odpowiednio się na nie przygotować.
65. (Realizacja celów) Wdrażanie strategii, czyli zmierzanie do osiągnięcia
zdefiniowanych celów, będzie się odbywać poprzez realizację szeregu projektów w ramach
inicjatyw dedykowanych poszczególnym celom. Lista inicjatyw stanowiących odpowiedź na
postawione cele została wskazana w załączniku nr 2.
66. (Czynniki sukcesu wdrożenia strategii) Kluczem do sukcesu wdrożenia strategii
będzie koncentracja wokół pięciu głównych elementów, czyli:
 komunikacji,
 budowy portfela strategicznego,
 kontroli zarządczej,
 aktualizowanych inicjatyw strategicznych,
 dobrych praktyk.
67. (Komunikacja strategii) Skuteczna komunikacja strategii rozpoczyna się z chwilą
zainicjowania prac nad zdefiniowaniem celów i inicjatyw strategicznych. Zawarte
w niniejszym dokumencie misja i wizja wyznaczają najważniejsze cele, które Fundusz będzie
realizował w latach 2019–2023. Dla skutecznego wdrożenia strategii szczególnie istotna jest
znajomość tego dokumentu wśród Pracowników Funduszu. Stanowić on będzie dla nich
swoisty przewodnik; pomoże znaleźć związek pomiędzy strategią a rolą, jaką mają do
odegrania, oraz pozwoli na zrozumienie dla wdrażanych zmian i ich akceptację. Komunikacja
strategii to również poinformowanie naszych interesariuszy zewnętrznych o postawionych
wyzwaniach i kierunkach rozwoju. Proces komunikacji nie kończy się jednak na
poinformowaniu o tym, co zamierzamy zrobić. Odpowiedzialne podejście wymaga
informowania także o tym, jakie efekty przynoszą podjęte działania.
68. (Portfel strategiczny) Strategia NFZ będzie jedynym dokumentem definiującym jego
cele strategiczne. Stworzenie portfela projektów strategicznych z jednej strony pozwoli na
priorytetyzację podejmowanych działań, z drugiej zaś ułatwi monitoring realizacji strategii.
Portfel projektów obejmie swym zakresem projekty, które przyczyniają się zarówno
bezpośrednio (projekty strategiczne), jak i pośrednio (projekty wspierające), do osiągnięcia
celów zdefiniowanych w strategii. Uaktualnianie portfela strategicznego będzie odbywało się
na bieżąco w trakcie zgłaszania nowych inicjatyw.
Kierownictwo NFZ podjęło działania ukierunkowane na zapewnienie realizacji celów
strategicznych w sposób spójny i kompletny. W tym celu opracowane zostały zasady
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zarządzania projektami w taki sposób, by zapewnić realizację projektów nakierowanych na
osiągnięcie celów strategii. System zarządzania portfelowego, którego etapy wdrażane będą
sukcesywnie w Narodowym Funduszu Zdrowia, obejmuje obecnie ewidencję realizowanych
projektów, a także sposób ich inicjowania oraz monitorowania postępu realizacji. W kolejnym
etapie wdrożenia planujemy budowę systemu informacji zarządczej, dzięki której możliwe
będzie prowadzenie stałego monitoringu realizacji projektów w kontekście osiągania celów
strategicznych poprzez powiązanie z systemem przyjętych wskaźników realizacji strategii.
69. (Kontrola zarządcza) Wdrażanie strategii w Narodowym Funduszu Zdrowia jako
jednostce sektora finansów publicznych opierać się będzie na standardach kontroli zarządczej16.
Poprzez kontrolę zarządczą należy rozumieć ogół działań podejmowanych dla zapewnienia
realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
W zakresie wdrażania strategii kluczowe znaczenia ma sporządzany corocznie plan pracy
Funduszu, w którym znajdą się wszystkie projekty rozwojowe planowane do realizacji przez
departamenty Centrali oraz oddziały wojewódzkie w danym roku kalendarzowym.
70. (Inicjatywy strategiczne) W ramach wypracowywania założeń do strategii oraz
definiowania celów i mierników strategicznych zostały wskazane inicjatywy wspierające
realizację celów. Listę inicjatyw przyporządkowaną do poszczególnych celów stanowi
załącznik nr 2 do strategii. Nie jest to lista zamknięta. Tak jak strategia jest dokumentem żywym,
tak i lista inicjatyw może być modyfikowana w zależności od zmieniających się warunków
zewnętrznych, pojawiających się szans i zagrożeń, a także w związku ze zgłaszanymi
pomysłami w ramach czerpania z dobrych praktyk. Ukierunkowanie strategii na interesariusza
wiąże się z przyjęciem konsultacyjnego modelu wdrażania strategii. Model ten uwzględnia
współudział interesariuszy zarówno na etapie zgłaszania inicjatyw (patrz ramka „Zgłaszanie
inicjatyw strategicznych”), jak i uczestnictwa w roli konsultanta w pracach zespołów
projektowych.
71. (Projekty legislacyjne) Wdrożenie części rozwiązań proponowanych przez
interesariuszy w ramach konsultacji założeń do strategii lub optymalizujących procesy
wewnętrzne NFZ wymaga zmian legislacyjnych. Narodowy Fundusz Zdrowia po
przeprowadzeniu analizy proponowanych rozwiązań w przypadku stwierdzenia celowości
wdrożenia danego pomysłu będzie występował z wnioskiem o zmianę przepisów prawa
powszechnie obowiązującego do organów nadzorujących.
72. (Dobre praktyki) Kolejnym czynnikiem sukcesu jest korzystanie z dobrych praktyk,
które zostały wypracowane w ciągu 15 lat działalności Funduszu (przykłady takich dobrych
praktyk znajdują się w „ramkach” w poszczególnych sekcjach niniejszego dokumentu) oraz

Wprowadzone komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów
kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.U. Min. Fin. Nr 15, poz. 84), zgodnie z ustawą z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669
i 1693).
16
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doświadczeń płynących z inicjatyw wdrażanych przez inne podmioty sektora ochrony zdrowia
w kraju i za granicą.
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X. MONITOROWANIE STRATEGII
73. (Monitoring półroczny) Dla Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019–
2023 przewidziano półroczny okres monitorowania. Monitorowanie strategii będzie polegało
na analizie poziomu realizacji mierników przewidzianych dla poszczególnych celów (załącznik
nr 3).
74. (Mierniki strategiczne) System monitorowania obejmuje 40 podstawowych
mierników. Blisko 68% z nich dotyczy celów z perspektywy interesariusza (26), z czego
większość (17) dotyczy celów związanych z pacjentem. Jest to zgodne z głównym
ukierunkowaniem strategii. Liczba mierników dla celów w pozostałych obszarach przedstawia
się następująco:
 cel dotyczący świadczeniodawców – 5 mierników
 cel dotyczący władzy publicznej – 4 mierniki
 cel w perspektywie procesów – 6 mierników
 cel w perspektywie rozwoju – 6 mierników
 cel w perspektywie finansów – 1 miernik
75. (Strategia jako „dokument żyjący”) W założeniach autorów strategia powinna być
dokumentem „żyjącym”. Oznacza to poddawanie jej cyklicznym przeglądom, aktualizacjom
i korektom, tak aby zapewnić skuteczne wdrażanie. Aktualizacja dotyczy także mierników jej
realizacji, jednak w tym względzie są pewne ograniczenia. Mierniki lub ich definicje mogą być
zmieniane jedynie w okresach rocznych. Ponadto zmiana ta wymaga uzasadnienia istotnymi
przesłankami wewnętrznymi lub zewnętrznymi.
76. (Przegląd i aktualizacja strategii) System monitorowania, będzie uzupełniony
półroczną ewaluacją podejmowanych działań przeprowadzoną przy współpracy interesariuszy
wewnętrznych, w tym związków zawodowych. Ponadto w cyklu rocznym przeprowadzany
będzie również przegląd założeń strategii przy współpracy podmiotów zewnętrznych –
przedstawicieli interesariuszy 17 . Efektem tych przeglądów będzie potwierdzenie dalszej
zasadności realizacji poszczególnych celów strategicznych oraz trafności podjętych działań,
a płynące z nich wnioski będą służyły priorytetyzacji inicjatyw i przygotowaniu planu pracy
Funduszu na kolejny rok.

17

Pierwszy przegląd odbędzie się po pełnym roku obowiązywania strategii.
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XI. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Analiza SWOT
Załącznik nr 2 – Lista inicjatyw
Załącznik nr 3 – Mierniki strategiczne
Załącznik nr 4 – Fiszka projektu
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Załącznik nr 1
Analiza SWOT – perspektywa interesariusza
SŁABE STRONY
• mała liczba e-usług w
obsłudze pacjenta
• brak standardów obsługi
pacjentów
• słabe warunki lokalowe
• biurokracja
• brak skutecznej komunikacji
z interesariuszami
• nieefektywny proces
kontraktowania
• nieefektywny system
raportowania i
sprawozdawczości
• obecna sprawozdawczość
nie gwarantuje rzetelnych
analiz i podejmowanych
decyzji
• brak elektronicznych umów
ze świadczeniodawcami
• nieefektywny system
kontroli

MOCNE STRONY
• dobre rozpoznanie potrzeb
świadczeniobiorców
• częściowa automatyzacja
procesów
• długotrwała współpraca ze
świadczeniodawcami
• możliwość wystąpienia z
wnioskiem o zmianę
przepisów prawa
powszechnie
obowiązującego
• możliwość kształtowania
rynku świadczeń
• wpływ na dostępność
świadczeń
• wypracowane kanały
komunikacji z
interesariuszami
• duże zasoby informacyjne
• wiarygodny płatnik
• uprawnienia kontrolne

SZANSE
• zwiększona
aktywność
pacjentów i
organizacji
pacjenckich
• dobre prognozy
gospodarcze i
związany z tym
wzrost nakładów
na świadczenia
• współpraca z
instytucjami
zewnętrznymi
• wzrost
zapotrzebowania
na świadczenia
medyczne
• nowe
prozdrowotne
trendy
• monopolistyczna
pozycja na rynku

ZAGROŻENIA
• postrzeganie Funduszu przez pryzmat
obsługi u świadczeniodawcy i zmian
systemowych
• różnica interesów między NFZ a
środowiskiem medycznym
• zróżnicowana forma organizacyjna
świadczeniodawców
• rosnące wymagania świadczeniobiorców
• niedostateczna liczba standardów opieki
medycznej
• zmiany demograficzne
• niedostateczna liczba personelu
medycznego
• brak współodpowiedzialności pacjenta za
efektywne wydatkowanie środków
publicznych na ochronę zdrowia
• brak dobrej współpracy pomiędzy
segmentami rynku opieki zdrowotnej i
społecznej
• brak wizji organizacji systemu opieki
zdrowotnej przyjętej ponad podziałami
politycznymi
• wzrost kosztów świadczeń opieki
zdrowotnej przy ograniczonych środkach
(nowe technologie, roszczenia personelu
medycznego)
• niestabilność przepisów prawa
• brak spójności działań w zakresie
informatyzacji w sferze publicznej
• nakładanie na Fundusz nowych zadań bez
przekazania środków na ich realizację

Analiza SWOT – Perspektywa procesów wewnętrznych
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY

• biurokracja
• brak standardów procesów
• brak jednolitego
funkcjonowania NFZ w skali
kraju
• podwójna sprawozdawczość
do Centrali NFZ

• częściowa automatyzacja
procesów
• możliwość wystąpienia z
wnioskiem o zmianę
przepisów prawa
powszechnie
obowiązującego
• możliwość wymiany
doświadczeń i dobrych
praktyk pomiędzy
regionami
• uregulowana działalność
NFZ

SZANSE
• narzędzia
informatyczne
wspierające
mapowanie
procesów i
metodyki
zarządzania
procesowego

ZAGROŻENIA
• niestabilność przepisów prawa
• rosnące wymagania świadczeniobiorców
• nakładanie na Fundusz nowych zadań bez
przekazania środków na ich realizację
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Załącznik nr 1
Analiza SWOT – Perspektywa rozwoju
SŁABE STRONY
• mała atrakcyjność NFZ jako
pracodawcy
• duża fluktuacja kadr
• odpływ kadry do
świadczeniodawcy
• problemy z rekrutacją
konkretnych specjalistów z
powodu:
• - niskiego wynagrodzenia
• - braku systemu
motywacyjnego
• - ścieżek kariery
• - braku szkoleń
• brak standardów
wykorzystania/ kierowania
na szkolenia
• nierównomierny podział
zasobów ludzkich
• brak elastyczności czasu
pracy w NFZ
• nieefektywna komunikacja
wewnętrzna
• nieefektywny system
informatyczny
• uzależnienie od jednego
dostawcy systemu IT

MOCNE STRONY
• możliwość wystąpienia z
wnioskiem o zmianę
przepisów prawa
powszechnie
obowiązującego
• budżet szkoleniowy
• stabilny pracodawca
• częściowa automatyzacja
procesów
• możliwość wymiany
doświadczeń i dobrych
praktyk pomiędzy
regionami

SZANSE
• e-administracja
i zintegrowane
systemy IT
• szeroka oferta
szkoleniowa

ZAGROŻENIA
• brak spójności działań w zakresie
informatyzacji w sferze publicznej

SZANSE
• scalenie
dublowanych
kompetencji
wśród
uczestników
sektora
publicznego
• dobre prognozy
gospodarcze i
związany z tym
wzrost
nakładów na
świadczenia
• współpraca z
instytucjami
zewnętrznymi

ZAGROŻENIA
• wzrost kosztów świadczeń opieki
zdrowotnej przy ograniczonych środkach
(nowe technologie, roszczenia personelu
medycznego)
• niestabilność przepisów prawa
• różnica interesów między NFZ a
środowiskiem medycznym
• nakładanie na fundusz nowych zadań bez
przekazania środków na ich realizację

Analiza SWOT – Perspektywa finansów
SŁABE STRONY
• brak środków finansowych
na promocje
• niskie finansowanie
pracowników w stosunku do
warunków rynkowych
• zbyt niskie nakłady na
szkolenia

MOCNE STRONY
• doświadczona i
kompetentna kadra
• elastyczność i zdolność do
realizacji nowych zadań
• możliwość wymiany
doświadczeń i dobrych
praktyk pomiędzy
regionami
• uregulowana działalność
NFZ
• pewność finansowania
zadań NFZ
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Załącznik nr 2
Perspektywa

Cel główny
1. Wzrost
pozytywnych
doświadczeń
pacjentów w
kontaktach z
publicznym
systemem opieki
zdrowotnej

Cele
1.1 Poprawa obsługi
przez NFZ

1. PERSPEKTYWA INTERESARIUSZA

1.2 Poprawa obsługi
pacjentów przez
świadczeniodawców
2. Poprawa
jakości i
dostępności
świadczeń opieki
zdrowotnej

2.1 Skrócenie czasu
oczekiwania na
świadczenie

2.2 Zwiększenie
oferty opieki
kompleksowej i
koordynowanej nad
pacjentem, w tym
poprzez rozwój usług
telemedycznych
2.3. Poprawa jakości
świadczonych usług

2.4 Zwiększenie
zakresu działań
profilaktycznych

Inicjatywy
• Badanie Client Experience
• Budowa kompleksowego systemu
obsługi relacji ze świadczeniobiorcami
(CRM)
• Opracowanie katalogu usług możliwych
do realizacji na salach obsługi
• Wdrożenie nowych usług na salach
obsługi
• Wdrożenie e-usług w oparciu o analizę
potrzeb rynku
• Badanie Patient Experience
• Opracowanie standardu obsługi u
świadczeniodawcy i wspieranie jego
wdrożenia
• Alokacja środków uwzględniająca czas
oczekiwania na świadczenie
• Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań
wspierających zarządzanie listami
oczekujących
• Wdrożenie na infolinii usługi dotyczącej
rozwiązywania prostych problemów
zdrowotnych
• Wprowadzenie rozwiązań i
instrumentów finansowych wspierających
pacjentów przewlekle chorych w POZ
• Wdrażanie programów opieki
koordynowanej i zarządzania chorobą
• Wdrażanie usług telemedycznych

• Udostępnianie analiz
benchmarkingowych dotyczących jakości
świadczonych usług
• Wprowadzenie elementów systemu
oceny jakości i efektywności do procesu
kontraktowania świadczeń
• Wsparcie budowy i wdrożenia rejestrów
medycznych służących analizie jakości
leczenia i odpowiedniej alokacji środków
finansowych, ze szczególnym
uwzględnieniem mechanizmów
wspierających dobrą jakość
wprowadzanych danych
• Usprawnienie i ukształtowanie
funkcjonalności platformy informatycznej
przeznaczonej do monitorowania
profilaktyki
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Załącznik nr 2
Perspektywa

Cel główny

1. PERSPEKTYWA INTERESARIUSZA

3.Upowszechnie
nie wiedzy o
zdrowiu i
publicznym
systemie opieki
zdrowotnej

4. Wspieranie
świadczeniodawc
ów w budowie
mikroekonomicz
-nej efektywności

Cele

Inicjatywy
• Wdrożenie systemu motywacyjnego dla
świadczeniodawców realizujących
programy profilaktyczne
• Wykorzystanie analitycznych ścieżek
pacjenta w profilaktyce
• Projekt "otwarte dane"

3.1 Zwiększenie
stopnia upubliczniania
danych w zasobie
NFZ
3.2 Poprawa
• Aktywne prowadzenie kampanii
komunikacji
informacyjnych
społecznej
• Opracowanie i wdrożenie programu
edukacji w szkołach i wśród studentów
nauk medycznych
• Portal informacyjny dla
świadczeniodawcy
• Stworzenie portalu o charakterze
edukacyjno-informacyjnym
• Uproszczenie języka komunikacji
• Uruchomienie i rozwój ogólnopolskiej
infolinii
4. Wspieranie
• Opracowanie i wdrożenie systemu
świadczeniodawców
akredytacji efektywności
w budowie
• Opracowanie i wdrożenie systemu
mikroekonomicznej
akredytacji informatyzacji
efektywności
• Opracowanie ze świadczeniodawcami
standardów dobrego zarządzania

• Pilotaże w zakresie innowacji
ukierunkowane na efektywność realizacji
świadczeń
• Premiowanie akredytacji efektywności i
informatyzacji w kontraktowaniu
• Udostępnianie analiz
benchmarkingowych dotyczących
efektywności rozliczania świadczeń
• Uproszczenie sprawozdawczości
świadczeniodawcy
5. Poprawa
efektywności
wydatkowania
środków
publicznych na
świadczenia
opieki
zdrowotnej

5. Poprawa
efektywności
wydatkowania
środków publicznych
na świadczenia opieki
zdrowotnej

• Budowa algorytmów analitycznych
ukierunkowanych na identyfikację
nieprawidłowości i nieefektywności po
stronie świadczeniodawców z
wykorzystaniem narzędzi Big Data
• Optymalizacja systemów finansowania
świadczeń zdrowotnych
• Wdrożenie efektywnego systemu
kontroli
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Załącznik nr 2
Cel główny

4. PERSPEKTYWA
FINANSÓW

Cele

Inicjatywy

6. Optymalizacja
procesów
wewnętrznych

6. Optymalizacja
procesów
wewnętrznych

• Mapowanie, standaryzacja i
optymalizacja procesów

7. Usprawnienie
organizacji,
zapewniające
skuteczną
realizację zadań

7.1. NFZ atrakcyjnym
pracodawcą

• Badanie obciążenia pracą
• Badanie satysfakcji pracowników
• Opracowanie i wdrożenie systemu
motywacyjnego
• Opracowanie ścieżek kariery/rozwoju
zawodowego
• Elektronizacja systemu obiegu
informacji
• Optymalizacja funkcjonalności Intranetu
• Doskonalenie systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji i ciągłości
działania
• Poprawa stanu bazy lokalowej
Funduszu
• Budowa zintegrowanego systemu
informatycznego NFZ pozwalającego na
obsługę kompleksowych relacji z
pacjentem oraz na wsparcie opieki
koordynowanej
• Pilotaże w zakresie innowacji
ukierunkowane na kluczowe problemy
zdrowotne i jakość świadczeń

3. PERSPEKTYWA ROZWOJU

2. PERSPEKTYWA
PROCESÓW
WEWNĘTRZNYTCH

Perspektywa

7.2. Usprawnienie
komunikacji
wewnętrznej
7.3. Rozwój
infrastruktury i
systemów IT

8. Poprawa
efektywności
funkcjonowania
NFZ

7.4. Rozwój
kompetencji we
wdrażaniu innowacji
w ochronie zdrowia
8. Poprawa
efektywności
funkcjonowania NFZ

• Optymalizacja kosztów działalności
NFZ
• Pozyskiwanie środków na realizację
projektów innowacyjnych np. z UE
• Wdrożenie Centrów Usług Wspólnych
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Załącznik nr 3

PERSPEKTYWA INTERESARIUSZA

Perspektywa

Cele

Miernik

Definicja miernika

Właściciel
miernika

Źródła informacji

Wartość bazowa
(w 2018 r. lub późn.)

Pożądana
tendencja
/wartość

1.1 Poprawa
obsługi przez NFZ

Poziom zadowolenia
klienta z obsługi
przez NFZ (w
zakresie jego zadań)

Dostępna po
wypracowaniu narzędzia
do badania

Departament Spraw
Świadczeniobiorców

Wyniki badania
przeprowadzonego
przez firmę
zewnętrzną

Dostępna po
przeprowadzeniu
pierwszego badania

wzrost

1.2 Poprawa
obsługi pacjentów
przez
świadczeniodawcó
w

Poziom zadowolenia
pacjenta z obsługi
przez
świadczeniodawców

Dostępna po
wypracowaniu narzędzia
do badania

Departament Analiz i
Strategii

Wyniki badania
przeprowadzonego
przez firmę
zewnętrzną

Dostępna po
przeprowadzeniu
pierwszego badania

wzrost

Dane otrzymane
zgodnie z
rozporządzeniem
Ministra Zdrowia w
sprawie zakresu
niezbędnych
informacji
gromadzonych przez
świadczeniodawców

• świadczenie w AOS
zakresu:
- Kardiologii
pilny: 55 dni,
stabilny: 122 dni
- Endokrynologii
pilny: 85 dni,
stabilny: 226 dni
• procedur
medycznych:
- endoprotezoplastyka
stawu biodrowego
pilny: 508 dni,
stabilny: 856 dni
- zabiegi w zakresie
soczewki (zaćma);
pilny: 197 dni,
stabilny: 535 dni
• świadczenia
diagnostyczne: po
rozpoczęciu
zbierania danych w
aplikacji APKOLCE.

spadek

2.1 Skrócenie
czasu oczekiwania
na świadczenie

Średni czas
oczekiwania na:
• świadczenie w
AOS z zakresu:
- kardiologii,
- endokrynologii
• procedur
medycznych:
- endoprotezoplasty
ka stawu
biodrowego;
- zabiegi w zakresie
soczewki
(zaćma);
• świadczenia
diagnostyczne:
- tomografia
komputerowa
- rezonans
magnetyczny

licznik: suma czasów
oczekiwania dla osób z
mianownika do momentu:
• udzielenia
świadczenia, w
przypadku jeśli
udzielono świadczenie
• końca analizowanego
okresu w p. p.
mianownik: liczba osób,
którzy czekali w badanym
okresie
W podziale na tryb pilny i
stabilny.

Departament Analiz i
Strategii
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Załącznik nr 3

PERSPEKTYWA INTERESARIUSZA

Perspektywa

Cele

Mierniki

Definicja miernika

Właściciel
miernika

Liczba pacjentów
objętych programami
opieki
koordynowanej

Liczba pacjentów wg stanu
na dany dzień.

Departament
Świadczeń Opieki
Zdrowotnej

Dane wewnętrzne

Departament Analiz i
Strategii

Informacje
statystyczne ZUS i
dane wewnętrzne
NFZ

Źródła informacji

Wartość bazowa
(w 2018 r. lub późn.)

111 365

Pożądana
tendencja
/wartość

wzrost

Zwyrodnienia:
licznik: przyrost liczby
wypłaconych rent z
powodu zwyrodnień
mianownik: przyrost
środków przeznaczonych
na rehabilitację ogólnoustr.
2.2 Zwiększenie
oferty opieki
koordynowanej i
kompleksowej nad
pacjentem, w tym
poprzez rozwój
usług
telemedycznych

Wskaźnik
efektywności
leczenia

Psychiatria:
licznik: przyrost liczby
wypłaconych rent z
powodu rozpoznań chorób
psychicznych
mianownik: przyrost
środków na psychiatrię

(po otrzymaniu danych
z ZUS)

spadek

0

wzrost

Zawał:
licznik: przyrost liczby
wypłaconych rent z
powodu zawału
mianownik: przyrost
środków przeznaczonych
na rehabilitację
kardiologiczną (dla
pacjentów po zawale)
Wartość usług
świadczonych z
wykorzystaniem
rozwiązań w ramach
konsultacji
telemedycznych

% wydatków NFZ
kontraktowanego na usługi
telemedyczne

Departament
Świadczeń Opieki
Zdrowotnej

Dane wewnętrzne
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Perspektywa

Cele

PERSPEKTYWA INTERESARIUSZA

2.3 Poprawa
jakości
świadczonych
usług

2.4 Zwiększenie
zakresu działań
profilaktycznych

3.1 Zwiększenie
stopnia
upubliczniania
danych w zasobie
NFZ

3.2 Poprawa
komunikacji
społecznej

Mierniki

Definicja miernika

Właściciel miernika

Źródła informacji

Dane otrzymane
zgodnie z
rozporządzeniem
Ministra Zdrowia w
Departament Analiz i
sprawie zakresu
Strategii
niezbędnych
informacji
gromadzonych przez
świadczeniodawców

Liczba
udostępnionych
analiz
porównawczych
wskaźników
jakościowych

Liczba wykresów analiz
udostępnionych na stronie
www.zdrowedane.nfz.gov.
pl wg stanu na dany dzień

Liczba działań
profilaktycznych

Liczba programów i
innych działań
profilaktycznych
realizowanych w danym
okresie sprawozdawczym

Departament
Świadczeń Opieki
Zdrowotnej

Wskaźnik
wykorzystania
programów
profilaktycznych

% populacji objętej danym
programem
profilaktycznymi

Wskaźnik
udostępniania
danych w API
udostępnianych w
API

Liczba pobrań/odtworzeń
dokumentów
zawierających informacje
sektora publicznego –

Liczba połączeń na
infolinii NFZ

Narastająco liczba
odebranych połączeń na nr
800-190-590 dotyczące
NFZ i trwające powyżej 20
sek., wg stanu na dany
dzień (narastająco)
począwszy od 13 listopada
2018 r.

Wartość bazowa
(w 2018 r. lub późn.)

Pożądana
tendencja
/wartość

0

wzrost

Dane wewnętrzne

6

wzrost

Departament
Świadczeń Opieki
Zdrowotnej

Dane wewnętrzne

mammograficzne
badania przesiewowe
– 38,26%
cytologiczne badania
przesiewowe -17,11%

wzrost

Departament
Informatyki

Dane wewnętrzne

0

Dane wewnętrzne

65 481

Departament Spraw
Świadczeniobiorców

wzrost

wzrost
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PERSPEKTYWA INTERESARIUSZA

Perspektywa

Cele

3.2 Poprawa
komunikacji
społecznej

Wartość bazowa
(w 2018 r. lub późn.)

Pożądana
tendencja
/wartość

Wyniki badania
przeprowadzonego
przez firmę
zewnętrzną

Dostępna po
przeprowadzeniu
pierwszego badania

wzrost

Analiza własna

Dostępna po
przeprowadzeniu
pierwszego badania

wzrost

Mierniki

Definicja miernika

Właściciel
miernika

Ocena przystępności
pism, ulotek, stron i
portali

Dostępna po
wypracowaniu narzędzia
do badania zadowolenia z
obsługi przez NFZ

Departament Spraw
Świadczeniobiorców

Poziom
zrozumiałości tekstu
pism

Średnia ocena
zrozumiałości pism

Liczba osób
przeszkolonych w
ramach programu
edukacji szkolnej

Liczba osób biorących
udział w lekcjach z NFZ w
danym okresie
sprawozdawczym

Biuro Komunikacji
Społecznej

Dane wewnętrzne

0

wzrost

Liczba publikacji

Liczba publikacji w danym
okresie sprawozdawczym

Biuro Komunikacji
Społecznej

Dane wewnętrzne

-

wzrost

Liczba kampanii
informacyjnych

Liczba kampanii
informacyjnych w danym
okresie sprawozdawczym

Biuro Komunikacji
Społecznej

Dane wewnętrzne

-

wzrost

Liczba odwiedzin
stron www

Liczba odwiedzin stron
www.nfz.gov.pl
www.Akademia.nfz.gov.pl
www.zdrowedane.gov.pl
w danym okresie spraw.

Biuro Komunikacji
Społecznej
Departament Analiz i
Strategii

Gabinet Prezesa
Funduszu

Źródła informacji

Dane wewnętrzne

NFZ.pl : 2.999.464
Akademia NFZ:
105 651
Zdrowe dane: 0

wzrost

(w II półroczu 2018 r)
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Perspektywa

Cele

Mierniki

Definicja miernika

Wskaźnik
hospitalizacji
jednodniowych
•
•
4. Wspieranie
świadczeniodawców
w budowie
mikroekonomicznej
efektywności

•

Wskaźnik
obłożenia

licznik: hospitalizacje z
mianownika, takich że:
data przyjęcia = data
wypisu
mianownik: liczba
wszystkich hospitalizacji z
rodzaju świadczeń
„leczenie szpitalne”, takich
że:
data przyjęcia i data wypisu
zawiera się w
analizowanym okresie
Tryb przyjęcia = planowy
produkt rozliczeniowy =
JGP (katalog 1a)
Tryb wypisu <> zgon,
przekazanie do innego
szpitala

Wartość środkowa
wskaźnika obliczanego do
poziomu
świadczeniodawcy,
definiowanego przez:
licznik: liczba
hospitalizacji w roku
mianownik: średnia liczba
łóżek w roku x 365 dni

Właściciel
miernika

Departament Analiz i
Strategii

Departament
Analiz i Strategii

Źródła informacji

Dane otrzymane
zgodnie z
rozporządzeniem
Ministra Zdrowia w
sprawie zakresu
niezbędnych
informacji
gromadzonych przez
świadczeniodawców

Dane otrzymane
zgodnie z
rozporządzeniem
Ministra Zdrowia w
sprawie zakresu
niezbędnych
informacji
gromadzonych przez
świadczeniodawców
Rejestr Podmiotów
Wykonujących
Działalność Leczniczą
(CSIOZ)

Wartość bazowa
(w 2018 r. lub późn.)

Pożądana
tendencja
/wartość

26,6%

wzrost

(po otrzymaniu
danych z CSIOZ)

ustalona po
przeprowadzen
iu pierwszego
pomiaru
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Perspektywa

Cele

Mierniki

Definicja miernika

Właściciel
miernika

Źródła informacji

Wartość bazowa
(w 2018 r. lub późn.)

Pożądana
tendencja
/wartość

0,03

Wartość
bezwzględna
bliska/równa
1

Wskaźnik tempa
likwidacji
kolejek

licznik: A – C,
mianownik: A + B, gdzie:
• A – liczba hospitalizacji w
trybie planowym takich
pacjentów, którzy oczekiwali
w kolejce na świadczenia
przed badanym okresem
• B – liczba pacjentów, którzy
nie oczekiwali w kolejce na
świadczenia przed badanym
okresem oraz mieli
wykonane świadczenie w
badanym okresie
• C – liczba pacjentów w
kolejce, którzy nie
oczekiwali w kolejce na
świadczenia przed badanym
okresem oraz nie mieli
wykonanego świadczenia

Departament
Analiz i
Strategii

Wskaźnik
przyrostu
zobowiązań

Poziom zobowiązań
wymagalnych w danym okresie
do poziomu zobowiązań w
okresie poprzednim

Departament
Analiz i
Strategii

Podana do 30 czerwca
2019

<1

Departament
Analiz i
Strategii

Zdjęcia radiologiczne
0,0866
Badanie
elektrokardiograficzne
(EKG) w spoczynku
0,0671
Badanie
ultrasonograficzne
(USG) 0,0443

wzrost

4. Wspieranie
świadczeniodawców
w budowie
mikroekonomicznej
efektywności

Wskaźnik badań
przeprowadzonych
w POZ

Wartość środkowa wskaźnika
obliczanego do poziomu
świadczeniodawcy,
definiowanego przez:
licznik: liczba badań danego
typu wykonanych przez danego
świadczeniodawcę
mianownik: liczba osób na
listach aktywnych

Dane wewnętrzne

OW NFZ
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Perspektywa

Cele

Mierniki

Definicja miernika

Właściciel
miernika

Wskaźnik
wdrożonych
antyfraudowych (z
wyłączeniem reguł
walidacji i
weryfikacji)

Liczba reguł antyfraudowych
(z wyłączeniem reguł walidacji
i weryfikacji)

Departament
Analiz i
Strategii

licznik: liczba postępowań z
mianownika, w ramach
których potwierdzono
nieprawidłowości mianownik:
liczba postępowań kontrolnych
przeprowadzonych w oparciu
o wskazania analityczne

Wskaźnik trafnie
wytypowanych
zdarzeń
5. Poprawa
efektywności
wydatkowania
środków
publicznych na
świadczenia opieki
zdrowotnej
•
Średni czas trwania
zakończonych
hospitalizacji w •
okresie obserwacji
•
•
•

licznik: dla hospitalizacji z
mianownika:
mianownik: liczba wszystkich
hospitalizacji z rodzaju
świadczeń „leczenie
szpitalne”, takich że:
Tryb przyjęcia = planowy /
planowy i nagły inny niż przez
ZRM
Data wypisu zawiera się w
analizowanym okresie
Produkt rozliczeniowy = JGP
(katalog 1a)
Data przyjęcia <> data wypisu
Tryb wypisu <> zgon,
przekazanie do innego szpitala
suma różnic: data wypisu –
data przyjęcia

Źródła informacji

Dane wewnętrzne

Departament
Analiz i
Strategii
/ Departament
Kontroli

Dane wewnętrzne

Departament
Analiz i
Strategii

Dane otrzymane
zgodnie z
rozporządzeniem
Ministra Zdrowia w
sprawie zakresu
niezbędnych
informacji
gromadzonych przez
świadczeniodawców

Wartość bazowa
(w 2018 r. lub późn.)

Pożądana
tendencja
/wartość

0

wzrost

-

Stała na
poziomie nie
mniejszym niż
50%

4 dni

spadek
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Perspektywa

Cele

Mierniki

Wskaźnik
świadczeń
ambulatoryjnych

Definicja miernika
licznik: liczba świadczeń
szpitalnych (hospitalizacji)
charakteryzowanych jedynie
przez procedurę, która
możliwa jest do realizacji w
trybie ambulatoryjnym
mianownik: liczniki +
liczba świadczeń
ambulatoryjnych
charakteryzowanych przez
takie procedury, których
sprawozdawanie umożliwia
rozliczenie hospitalizacji

Właściciel
miernika

Źródła informacji

Departament
Analiz i Strategii

Dane otrzymane
zgodnie z
rozporządzeniem
Ministra Zdrowia w
sprawie zakresu
niezbędnych
informacji
gromadzonych przez
świadczeniodawców

Wartość bazowa
(w 2018 r. lub późn.)

Pożądana
tendencja
/wartość

Podana do 30
czerwca 2019 r.

Ustalona po
przeprowadze
niu
pierwszego
pomiaru
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PERSPEKTYWA PROCESÓW WEWNĘTRZNYCH

Perspektywa

Cele

6. Optymalizacja
procesów
wewnętrznych

Mierniki

Definicja miernika

Właściciel
miernika

Źródła informacji

Wartość bazowa
(w 2018 r. lub późn.)

Pożądana
tendencja
/wartość

OW NFZ

Wartość dostępna po
zmapowaniu i
wdrożeniu systemu
pomiaru

spadek

OW NFZ

Wartość dostępna po
zmapowaniu i
wdrożeniu systemu
pomiaru

spadek

OW NFZ

Wartość dostępna po
zmapowaniu i
wdrożeniu systemu
pomiaru

spadek

OW NFZ

Wartość dostępna po
zmapowaniu i
wdrożeniu systemu
pomiaru

wzrost

OW NFZ

Wartość dostępna po
zmapowaniu i
wdrożeniu systemu
pomiaru

wzrost

OW NFZ

Wartość dostępna po
zmapowaniu i
wdrożeniu systemu
pomiaru

wzrost

Wskaźnik
standaryzacji
procesów w
aspekcie
sprawności

Średnia z odchyleń
standardowych wskaźników
sprawności procesu

Departament
Analiz i
Strategii

Wskaźnik
standaryzacji
procesów w
aspekcie jakości

Średnia z odchyleń
standardowych wskaźników
jakości procesu

Departament
Analiz i
Strategii

Wskaźnik
standaryzacji
procesów w
aspekcie
wydajności

Średnia z odchyleń
standardowych wskaźników
wydajności procesu

Departament
Analiz i
Strategii

Syntetyczny
wskaźnik
sprawności

Średni poziom %-owej
zmiany czasu realizacji
procesu

Departament
Analiz i
Strategii

Syntetyczny
wskaźnik jakości

Średni poziom %-owej
zmiany jakości realizacji
procesu

Departament
Analiz i
Strategii

Syntetyczny
wskaźnik
wydajności

Średni poziom %-owej
zmiany jakości realizacji
procesu

Departament
Analiz i
Strategii
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Perspektywa

Cele

PERSPEKTYWA ROZWOJU

7.1 NFZ
atrakcyjnym
pracodawcą

7.2 Usprawnienie
komunikacji
wewnętrznej

7.3 Rozwój
infrastruktury i
systemów IT

7.4 Rozwój
kompetencji we
wdrażaniu innowacji
w ochronie zdrowia

8. Poprawa
PERSPEKTYWA
efektywności
FINANSÓW
funkcjonowania NFZ

Wartość bazowa
(w 2018 r. lub późn.)

Pożądana
tendencja
/wartość

Dostępna po
przeprowadzeniu
pierwszego badania

Ustalona po
przeprowadze
niu badania

Mierniki

Definicja miernika

Właściciel
miernika

Ocena
satysfakcji/zaangażo
wania pracowników

Dostępna po wypracowaniu
narzędzia do badania
satysfakcji/zaangażowania
pracowników

Biuro Kadr i
Szkoleń

Stopień
elektronizacji
korespondencji
wewnętrznej

Stosunek spraw
prowadzonych
elektronicznie w EZD w
stosunku do wszystkich
spraw w EZD (w %)

Ocena
funkcjonalności
intranetu)

Dostępna po wypracowaniu
narzędzia do badania
satysfakcji/zaangażowania
pracowników

Biuro Kadr i
Szkoleń

Wyniki badania

% procesów
obsługiwanych przez
nowy system

Liczba procesów
obsługiwanych w nowym
systemie do liczby
zidentyfikowanych w NFZ
procesów

Departament
Informatyki

Dane wewnętrzne

0

Liczba pilotaży
uwzględniających
innowacyjne
rozwiązania

Rozwiązania wdrożone
w pilotażach

Departament
Analiz i
Strategii

Dane wewnętrzne

0

Liczba wdrożonych
innowacyjnych
rozwiązań

Rozwiązania wdrożone
przez właściwe komórki
organizacyjne NFZ

Departament
Analiz i
Strategii

Dane wewnętrzne

0

Wskaźnik kosztów
funkcjonowania NFZ

Koszty administracyjne
(poz.D) vs. Koszty świadczeń
zdrowotnych udzielonych
świadczeniobiorcom (poz.B2)

Biuro
Księgowości

Sprawozdanie
finansowe

Gabinet
Prezesa
Funduszu

Źródła informacji

Wyniki badania

Dane wewnętrzne

-

Dostępna po
przeprowadzeniu
pierwszego badania

Podana do 30
czerwca 2019 r.

Ustalona po
przeprowadze
niu badania

wzrost

wzrost

wzrost

spadek
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Fiszka projektu - podstawowe informacje o projekcie
1. Nazwa projektu
2. Nazwa projektodawcy
3. NIP
4. REGON
5. Adres
6. Telefon
7. Email
8. Uzasadnienie realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby zmiany)
Główne cele i rezultaty projektu.
Problemy/szanse, na które odpowiada projekt wraz z uzasadnieniem

9. Cel strategiczny NFZ, w który wpisuje się projekt

10. Inicjatywa strategiczna NFZ, w którą wpisuje się projekt18

………………………………
Data i podpis

18

Pole fakultatywne
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