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Szanowni Państwo, 

 

przedstawiam Państwu dokument opisujący aktualny stan realizacji zadań ustawowych 

z zakresu ochrony zdrowia przez płatnika publicznego, jakim jest Narodowy Fundusz 

Zdrowia, jego ustawowych obowiązków, a także przegląd najistotniejszych działań Funduszu 

wykonywanych w ramach ustawowych kompetencji w celu poprawy jakości i dostępności 

do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym leków. W dokumencie tym znajdą Państwo również 

informacje o aktualnym stanie zarządzania samą organizacją.  

Kiedy niespełna 18 miesięcy temu obejmowałem funkcję Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia w pełni zdawałem sobie sprawę zarówno z olbrzymich społecznych 

wyzwań i oczekiwań stojących przed Funduszem, jak i ograniczeń w możliwości ich 

realizacji. Fundusz, jak każda organizacja publiczna, realizuje swoje cele i zadania 

wykorzystując środki, zasoby i kompetencje, jakie otrzyma od demokratycznie powołanych 

władz ustawodawczych i wykonawczych. Narodowy Fundusz Zdrowia istnieje dzięki 

codziennej pracy milionów Polaków odprowadzających w systemie solidarnościowym 

składki, które są wydawane na leczenie potrzebujących. Dlatego codzienny wysiłek 

wszystkich pracowników Funduszu powinien być oparty na szacunku dla osób utrzymujących 

ten system, jak i z niego korzystających. Tę świadomość mamy wszyscy, a rolą kierujących 

organizacją jest codziennie ją wzmacniać i motywować do efektywniejszej pracy. 

Jednocześnie odpowiedzialność za podejmowane decyzje wynika z celów, które należy  

i można osiągnąć. 

Przy zachowaniu służebnej roli płatnika publicznego w systemie ochrony zdrowia  

w Polsce wyznaczyłem, wraz z współpracownikami, szereg celów i zadań, z których część 

udało się osiągnąć lub uczynić pierwsze kroki w ich kierunku. Część wciąż pozostaje w sferze 

planów lub postulatów. Z najważniejszymi z nich mają Państwo okazję zapoznać się  

w trakcie lektury przedstawionego opracowania. Przedstawiając Państwu działalność 

Narodowego Funduszu Zdrowia nie mogę pominąć roli Rady Funduszu i rad oddziałów 

wojewódzkich, które pełnią funkcje kontrolne i opiniodawcze, i jako takie mają wpływ  

na kierunek działań  i rozwoju Funduszu. 

Najważniejszym z wyzwań stojących przed płatnikiem publicznym było i pozostanie 

rzeczywista ocena potrzeb zdrowotnych pacjentów i działania na rzecz najlepszego ich 

zaspokojenia. Środki  finansowe są jedynie narzędziem do osiągnięcia tego celu. Narzędziem 

z natury rzeczy trudnym, budzącym emocje ale także potencjalnie bardzo skutecznym. Płatnik 

publiczny nie może samodzielnie realizować tego najistotniejszego zadania. Realne 

partnerstwo z podmiotami leczniczymi w zaspakajaniu potrzeb pacjentów jest stanem 

pożądanym i możliwym do realizacji przy zachowaniu zasad transparentności i równowagi. 

Przy naturalnej odmienności interesów pomiędzy płatnikiem a podmiotami leczniczymi,  

to od tych ostatnich w większym stopniu oczekuje się skutecznego zarządzania zasobami  

w systemie ochrony zdrowia. Jednocześnie, jak wszystkie narzędzia, sposób wydatkowania 

środków finansowych musi  systematycznie ewoluować, dostosowując się do zmieniających 

się wyzwań społecznych, ekonomicznych i technologicznych. Z oczywistych powodów 
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poświęciliśmy wraz z zespołem sporo miejsca na opisanie uwarunkowań podjętych decyzji, 

ocenie stopnia osiągnięcia założonych celów i propozycji ich dalszego rozwoju.  

Narodowy Fundusz Zdrowia w obowiązującym prawie jest instytucją nie tylko 

podległą i kontrolowaną przez Ministra Zdrowia, ale także wykonującym politykę zdrowotną 

nakreśloną przez Ministra. Jednocześnie taka sytuacja nie wyklucza własnych inicjatyw 

płatnika, który jest zobowiązany do monitorowania zapewniania dostępu do świadczeń, 

analizowania przyczyn stanu rzeczy i przedstawiania propozycji rozwiązań, także w obszarze 

legislacji.  

Płatnik publiczny, będąc stroną umów na wykonywanie świadczeń refunduje  

ubezpieczonym leki i jest utożsamiany z systemem opieki zdrowotnej. Jednak  

w rzeczywistości jest jedną z kilkunastu centralnych instytucji odpowiadających  

za funkcjonowanie ochrony zdrowia w Polsce. Kierując Funduszem starałem się budować 

dobre relacje współpracy z instytucjami, między innymi z Agencją Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia czy też  

z Państwową Inspekcją Sanitarną. Koordynacja współpracy pomiędzy instytucjami 

publicznymi, których kompetencje uzupełniają się jest skutecznym środkiem na poprawę 

jakości pracy tych instytucji, unikania zbędnych kosztów oraz sporów kompetencyjnych. 

Narodowy Fundusz Zdrowia jest instytucją niedrogą i tym samym efektywną  

w realizacji zadań z nakładami na własną obsługę administracyjną poniżej 1% zarządzanego 

budżetu. Intencją działań zarządczych było zwiększenie efektywności pracy zespołu blisko 

5200 pracowników administrujących finansowaniem świadczeń dla 37 milionów 

mieszkańców naszego kraju, przy codziennym zaangażowaniu i rozliczeniu efektów pracy 

kilkuset tysięcy lekarzy, pielęgniarek i położnych, farmaceutów, fizjoterapeutów, techników 

oraz przedstawicieli innych profesji medycznych pracujących w systemie. 

W ramach reorganizacji pracy płatnika zaproponowałem zmianę Statutu NFZ, która 

została zaaprobowana przez Ministra Zdrowia, a która polegała, między innymi,  

na wyodrębnieniu w strukturze organizacyjnej Centrali Funduszu Departamentu Kontroli oraz 

Departamentu Analiz i Strategii, a w oddziałach wojewódzkich Wydziałów Kontroli.  

W wyniku takich zmian udało się uzyskać spłaszczenie struktury organizacyjnej, podnieść 

znaczenie i rolę funkcji kontrolnej oraz zapewnić Centrali i oddziałom wojewódzkim  lepsze 

zaplecze merytoryczne dla podejmowanych decyzji. 

Odrębny rozdział poświęcony jest skrótowemu przedstawieniu pracy wszystkich 

oddziałów wojewódzkich, pozostając wiernymi zasadzie pomocniczości Centrali NFZ  

i pozostawieniu wszystkich kompetencji w sprawach, które mogą zostać rozwiązane najbliżej 

pacjentów. 

 

 

 

 

Tadeusz Jędrzejczyk 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia



1. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I 

LEKÓW  

 
Narodowy Fundusz Zdrowia jest główną i największą instytucją odpowiedzialną  

za finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, a w konsekwencji  

za zapewnienie pacjentom równego dostępu do tych świadczeń, w szczególności poprzez 

racjonalne zarządzanie środkami finansowymi. Celem Funduszu jest optymalizacja 

wydatkowania środków publicznych poprzez maksymalizowanie efektów terapeutycznych  

i profilaktycznych w warunkach ograniczonego i ściśle określonego poziomu finansowania. 

To zadanie, nałożone na Fundusz w 2004 roku nie uległo zmianie pomimo wielokrotnych 

nowelizacji przepisów prawa istotnie zmieniających prawne i faktyczne uwarunkowania jego 

realizacji. Wymagało to ciągłej ewolucji NFZ dostosowującej struktury organizacyjne  

do działania w nowych warunkach. Należy zauważyć, że przedmiotowe zmiany dotyczyły 

zarówno kompetencji i działania samej instytucji płatnika publicznego, jak zakresu i sposobu 

realizowania przez niego zadań związanych z zapewnieniem opieki zdrowotnej 

ubezpieczonym i uprawnionym. W ciągu ostatnich 10 lat można było dostrzec dwa główne 

nurty tych zmian: 

 ograniczanie kompetencji organów Funduszu w zakresie sprawowania przez nie 

funkcji regulacyjnej w systemie opieki zdrowotnej; 

 rozszerzanie przedmiotowego zakresu działania Funduszu poprzez przejmowanie  

do realizacji nowych zadań i finansowanie kolejnych świadczeń opieki zdrowotnej  

i leków. 

Do pierwszego nurtu zmian należy zaliczyć w szczególności rezygnację z tzw. 

„negatywnego koszyka” świadczeń niepodlegających finasowaniu ze środków publicznych  

na rzecz wykazów świadczeń gwarantowanych wraz z warunkami ich udzielania ustalonych 

w rozporządzeniach Ministra Zdrowia.. Wprowadzenie „koszyka pozytywnego”, które należy 

uznać za działanie racjonalne, w praktyce wyeliminowało możliwość wpływania Funduszu  

na zakres przedmiotowych gwarancji państwa wobec świadczeniobiorców i sposób jego 

realizacji. Obecnie na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (dalej również: ustawa o świadczeniach), zostały także przekazane 

kompetencje w zakresie  ustalania kryteriów oceny ofert w postępowaniach w sprawie 

zawarcia umów o udzielanie świadczeń. Innym przykładem ograniczenia kompetencji 

organów Funduszu jest przekazanie zadań związanych z taryfikacją świadczeń opieki 

zdrowotnej instytucji zewnętrznej – Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,  

a także zmiana trybu ustalania ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej.  

Jednocześnie sukcesywnie zwiększał się zakres świadczeń, które z własnych środków 

zobowiązany był finansować Narodowy Fundusz Zdrowia. Dotyczyło to w szczególności 

wielu procedur wysokospecjalistycznych finansowanych ze środków budżetowych  

na podstawie umów zawieranych przez Ministra Zdrowia oraz nowych programów 
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terapeutycznych (lekowych). Niezależnie od tego procesu Fundusz jest odpowiedzialny  

za zawieranie i rozliczanie umów, dla których źródłem finansowania są dotacje budżetowe – 

ratownictwo medyczne i procedury wysokospecjalistyczne. Należy przy tym podkreślić,  

że ostatnie podwyższenie składki na ubezpieczenie zdrowotne miało miejsce w 2007 r. 

Najistotniejszymi kosztowo nowymi zadaniami są te związane z finansowaniem 

kosztów nowych programów lekowych oraz związanych z nimi leków. Z szacunków 

dotyczących lat 2015-2017 wynika, że koszty z tego tytułu mogą wynieść odpowiednio: 

461 012,24 tys. zł, 1 074 659,28 tys. zł i 1 083 342,68 tys. zł. 

Drugą pozycją pod względem kosztów są nowe technologie lekowe wprowadzane 

w refundacji aptecznej, których szacowany koszt w latach 2015-2017 wynieść może 

odpowiednio: 619 491,03 tys. zł, 572 254,28 tys. zł, i 723 563,54 tys. zł. 

Ponadto od 2015 r. Fundusz finansuje: 

 taryfikacje świadczeń opieki zdrowotnej realizowaną przez AOTMiT. Koszty  

z tego tytułu w roku 2015 wyniosą on 46 797 tys. zł, natomiast w latach 2016-

2017 (wg danych o prognozowanych przychodach z tytułu składki  

na ubezpieczenie zdrowotne) powinny wynieść odpowiednio: 48 492 tys. zł i 50 

520 tys. zł, 

 koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki 

zdrowotnej, na które w latach 2015-2017 zabezpieczono środki w kwocie 

odpowiednio: 50 000 tys. zł, 385 860 tys. zł i 395 507 tys. zł, 

 nowe substancje czynne w chemioterapii, których szacowany koszt na lata 2015-

2017 wynosi odpowiednio: l42 507,80 tys. zł, 48 883,97 tys. zł i 56 216,57 tys. 

zł. 

W roku 2016 planowane jest przeniesienie do finansowania przez Fundusz Programu 

Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne (od II półrocza), którego 

koszt w II półroczu szacowany jest na około 147 500 tys. zł, natomiast w roku 2017 już 

320 000 tys. zł. 

Od roku 2017 przewidziane są do finansowania przez Fundusz koszty promocji 

zdrowia i profilaktyki chorób w wysokości nie mniejszej niż 1,5% kosztów świadczeń opieki 

zdrowotnej, w tym dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d 

ustawy, wynikające z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Szacowany 

na 2017 rok koszt tych świadczeń powinien wynieść około 1 123 888 tys. zł. 

Ponadto, od 2017 r. planowane jest przekazanie do finansowania przez Fundusz 

zadanie związane z zakupem szczepionek, których koszt oszacowano na 81 600 tys. zł. 

W niniejszym rozdziale omówiono realizowane przez Fundusz ustawowe projekty 

dotyczące szybkiej diagnostyki leczenia onkologicznego oraz zwiększenia dostępności  

do świadczeń zdrowotnych. Omówiono także kwestię dostępności do leków, regulowaną 

przez przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanej dalej „ustawą 

refundacyjną”. Warto podkreślić, że nowe świadczenia gwarantowane i leki z gwarancją 
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refundacji, stanowiąc niewątpliwie realną szansę dla pacjentów, którym wcześniej nie można 

było zaoferować pomocy, rzadko definitywnie zastępują realizowane wcześniej świadczenia  

i inne, wcześniej znajdujące się na listach refundacyjnych leki. Oznacza to, że decyzje 

powyższe wprowadzają pogłębiający się deficyt środków na świadczenia, które ze względu 

na pierwszeństwo finansowania świadczeń ratujących życie prowadzi do ograniczenia 

finansowania świadczeń planowych. W tym kontekście warto zaplanować i systematycznie 

prowadzić weryfikacje efektywności klinicznych i kosztowych procedur znajdujących się  

w „koszyku” świadczeń gwarantowanych. W ten sposób będzie możliwe ograniczenie 

wydatkowania środków ze składek ubezpieczonych na nieefektywne, to jest w praktyce 

nieskuteczne metody diagnostyczne i lecznicze.  Kolejny rozdział przedstawia inicjatywy 

Funduszu realizowane w ramach własnych kompetencji, zmierzające do poprawy jakości, 

dostępności i efektywności wykonywanych świadczeń zdrowotnych.   

  

1.1. Pakiet onkologiczny  

 

Mimo przeznaczania na opiekę onkologiczną coraz większych środków, dopuszczania 

nowych leków a także inwestowania sporych środków w sprzęt i aparaturę medyczną 

dostępność do opieki, weryfikacja podejrzenia rozwoju choroby nowotworowej a także długi 

czas oczekiwania pacjentów na leczenie stał się przesłanką wprowadzenia kompleksowych 

zmian, określonych jako pakiet onkologiczny.  

Pod tym pojęciem kryje się zestaw rozwiązań określonych przepisami ustawy  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, mający na celu zapewnienie pacjentom 

z podejrzeniem nowotworu złośliwego szybką diagnostykę i terapię, gwarantującą poprawę 

jakości i skuteczności postępowania, w ramach nielimitowanego finansowania świadczeń. 

Szybka terapia onkologiczna ma za cel poprawienie dostępności do diagnostyki  

i leczenia nowotworów złośliwych i usystematyzowanie procesu diagnostyczno-

terapeutycznego. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu karty diagnostyki i leczenia 

onkologicznego (DiLO) oraz wyznaczeniu maksymalnych terminów na realizację 

poszczególnych etapów leczenia. Zatem, świadczenia pakietu onkologicznego zapewniają 

pacjentom kompleksowe postępowanie diagnostyczno-lecznicze, realizowane w określonych 

ramach czasowych, nazwane ,,szybką terapią onkologiczną”. Przyjęty standardowo 

warunkami realizacji umów, czas trwania procesu, od momentu wydania pacjentowi przez 

lekarza ubezpieczenia zdrowotnego karty DiLO do momentu potwierdzenia diagnozy  

i rozpoczęcia leczenia, wynosi aktualnie 9 tygodni. Docelowo, w 2017 r., czas ten powinien 

ulec skróceniu do 7 tygodni. 

Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem pakietu onkologicznego 

uwzględniana jest w następujących zakresach świadczeń: podstawowa opieka zdrowotna, 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna i leczenie szpitalne. 
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Realizacja pakietu podlega ciągłemu monitorowaniu. Bieżące podsumowanie 

funkcjonowania pakietu wskazuje na:  

− wzrost liczby wydanych kart DiLO – wg stanu na 23.11.2015 r. wydano ogółem  

213 327 kart, 

− wzrost liczby zrealizowanych świadczeń związanych z zakwaterowaniem  

do teleradioterapii (do 30.06.2015 r. na podstawie art. 33b ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zrealizowano ogółem 

9 163 zakwaterowań), 

− wzrost udziału świadczeń chemioterapii realizowanych w trybie jednodniowym, 

− wzrost liczby rozpoznań potwierdzających podejrzenie choroby nowotworowej. 

Wnioski płynące z dokonywanych analiz wpływają na sukcesywne, modyfikacje 

rozwiązań wdrożonych od 1 stycznia 2015 r. 

Aktualnie w Funduszu trwają prace nad wdrożeniem zmian mających na celu poprawę 

dostępu do szybkiej terapii onkologicznej. Przygotowano założenia do finansowania 

świadczeń onkologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmujących: 

− włączenie do pakietu onkologicznego kolejnych rodzajów nowotworów o niepewnym 

lub nieznanym charakterze, w tym wprowadzenie dodatkowych pakietów 

diagnostycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (m.in. diagnostyka 

mięsaków), 

− rozszerzenie pakietu onkologicznego o świadczenia związane z opieką paliatywną, 

− rozszerzenie wykazu procedur medycznych (m.in. o zabiegi lecznicze) rozliczanych 

bez limitu, 

− możliwość motywacyjnego zwiększania wyceny świadczeń – pod warunkiem 

przeprowadzenia w AOS diagnostyki szybciej niż zakładają to maksymalne terminy 

przewidziane w pakiecie. 

Ponadto dla zapewnienia kontynuacji leczenia onkologicznego po zakończeniu 

leczenia szpitalnego, w ramach zintegrowanej  opieki hospicyjnej i paliatywnej dla pacjentów 

onkologicznych, planowane jest uwzględnienie zabiegowych metod leczenia bólu. Innym 

planowanym obszarem zmian jest modyfikacja tzw. pakietów diagnostycznych w AOS,  

w celu zapewnienia realizacji badań zapewniających podniesienie jakości stawianej diagnozy. 

 

1.2. Pakiet kolejkowy  

 

Jednym z fundamentalnych wyzwań stojących przed systemem opieki medycznej jest 

zapewnienie płynnego dostępu do świadczeń i skracanie czasu oczekiwania na właściwe 

świadczenia do niezbędnego minimum. Przyczyny obecnego stanu rzeczy są złożone i tylko 

częściowo zależne wprost od wysokości nakładów finansowych. Zwiększeniu finansowania 

muszą bowiem towarzyszyć adekwatne działania organizacyjne i regulacyjne, które 

uwzględniając możliwości i motywację poszczególnych interesariuszy systemu pozwolą  

na osiągnięcie założonych zmian. 
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W kontekście zawierania i realizacji umów, ,,pakiet kolejkowy” jest realizowany 

poprzez szereg podjętych i planowanych działań w obszarze organizacji udzielania świadczeń 

i ich finansowania, których celem nadrzędnym jest poprawa dostępności do świadczeń dla 

pacjentów, skutkująca ograniczeniem kolejek oczekujących na świadczenia  

w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń. Poza działaniami w obrębie 

kontraktowania świadczeń (więcej w rozdz. 2.), do ,,pakietu kolejkowego” zaliczyć należy 

m.in. wdrożenie w 2015 r. weryfikacji udzielania świadczeń przez lekarza rodzinnego. 

Wystawianie skierowania w zakresie planowanego dostępu do świadczeń okulistycznych  

i dermatologicznych pozwoliło na zaspokojenie części potrzeb pacjentów w podstawowej 

opiece zdrowotnej. Z danych z zakresu list oczekujących, pozyskiwanych przez NFZ  

od świadczeniodawców wynika, że od marca 2015 r. zmniejsza się liczba osób oczekujących 

do poradni  dermatologicznych i okulistycznych. 

Na koniec I kwartału 2015 r. łączna liczba osób oczekujących (osoby zakwalifikowane  

do kategorii medycznej „przypadek pilny” oraz „przypadek stabilny”) wynosiła w skali kraju 

do poradni dermatologicznych 107 089 osób podczas, gdy na koniec września 2015 r. o ponad 

16% mniej, tj. ukształtowała się na poziomie 89 692 osób. W przypadku poradni 

okulistycznych spadek łącznej liczby osób oczekujących był większy i przekroczył 26%. 

Łączna liczba osób oczekujących do poradni okulistycznych zmniejszyła się z 378 026 osób 

na koniec marca 2015 r. do 278 780 osób na koniec września 2015 r. 

 

Wykres 1. Liczba osób oczekujących do poradni okulistycznych i dermatologicznych oraz 

trend zmiany liczby osób oczekujących. 
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Kolejną zmianą wprowadzoną w ramach „pakietu kolejkowego” jest obowiązek 

dołączania przez świadczeniodawcę do prowadzonej listy oczekujących oryginału 

skierowania, które świadczeniobiorca ma dostarczyć nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

dokonania wpisu na listę oczekujących, a także obowiązek skreślania przez 

świadczeniodawców z list oczekujących świadczeniobiorców, którzy nie zgłosili się  

na świadczenie w ustalonym terminie. Dzięki tym zmianom liczba osób wpisanych na listy 

oczekujących nie jest zawyżana o osoby, które przed 2015 r. wielokrotnie na podstawie 

jednego skierowania wpisywały się na listy oczekujących na to samo świadczenie u różnych 

świadczeniodawców oraz o osoby, które nie były skreślane z listy, pomimo że nie stawiły się 

w wyznaczonym terminie. Może być zatem wykorzystywana do dokładniejszego szacowania 

potrzeb zdrowotnych. Docelowo dużym ułatwieniem dla pacjentów i lekarzy będzie 

wdrożenie rozwiązań platformy P1 lub alternatywnych form obiegu informacji pomiędzy 

różnymi podmiotami zaangażowanymi w proces leczenia pacjentów. 

 

 1.3. Zabezpieczenie Pacjentów w leki 

 

Rolą Narodowego Funduszu Zdrowia jest sprawiedliwe społecznie gospodarowanie 

publicznymi środkami przeznaczonymi na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz 

podejmowanie działań i inicjatyw mających na celu ich efektywnie wykorzystanie.  

W procesie podejmowania decyzji, na poziomie płatnika publicznego, Narodowy Fundusz 

Zdrowia kieruje się zasadą alokacji środków w oparciu o jednolite i przejrzyste kryteria 

stosowane wobec zróżnicowanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Na każdym etapie 

decyzyjnym nadrzędnym celem jest zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta. 

Kwestia dostępności do leków refundowanych jest regulowana w przepisach ustawy 

refundacyjnej i przepisach wykonawczych do tej ustawy. Wejście w życie omawianej  

ustawy, stworzyło szansę gospodarowania środkami pochodzącymi ze składek 

ubezpieczonych w sposób zapewniający wszystkim obywatelom, mającym zróżnicowane 

potrzeby zdrowotne, sprawiedliwy dostęp do skutecznych terapii. Ustawa refundacyjna 

spowodowała zmianę zasad działania rynku leków w Polsce. Nowe prawo przyniosło liczne 

zmiany ekonomiczne oraz zmianę w podejściu do refundacji leków. Głównym celem 

omawianej regulacji było odzwierciedlenie aktualnego zapotrzebowania społecznego  

w zakresie dostępu do produktów refundowanych, wprowadzenie mechanizmów 

pozwalających na obniżenie cen leków, stworzenie możliwości zwiększenia dostępności  

do nowych terapii lekowych, zmniejszenie współpłacenia pacjentów oraz doprowadzenie  

do racjonalizacji wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczanych na produkty 

refundowane.  

Na przestrzeni lat 2012 – 2015 środki przeznaczane przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

na leki były określane przepisami ustawy o refundacji leków i w latach 2012-2014 

kształtowały się na stałym poziomie, tj. 10,9 mld zł. Natomiast w roku 2015 ich wartość 

została zwiększona do poziomu 11,28 mld zł. W omawianym okresie pacjentom udostępniono 
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ponad 70 nowych cząsteczek leków, innowacyjne technologie lekowe dostępne były zarówno 

w aptece, chemioterapii jak i w programach lekowych. Niewątpliwą korzyścią jaką odnieśli 

pacjenci było udostępnienie szeregu innowacyjnych technologii lekowych, dostępnych dla 

pacjentów bezpłatnie w ramach programów lekowych i chemioterapii. Pomimo wielu 

sukcesów i korzyści jakie odnotowano w ostatnim czasie w obszarze polityki lekowej, istnieje 

wiele rozwiązań które warto rozważyć w aspekcie polepszenia jakości życia pacjentów,  

a także idei kompleksowego podejścia do opieki zdrowotnej.  

 

Dążąc do zapewnienia dostępności skutecznych i jednocześnie drogich jednostkowo 

leków w roku 2015 Narodowy Fundusz Zdrowia finansował 68 programów lekowych. 

Decyzję o objęciu refundacją danego leku każdorazowo podejmuje Minister Zdrowia.  

Z ogólnej liczby programów lekowych 24 stanowiły programy onkologiczne, a 44 programy 

nieonkologiczne. W ramach jednostek chorobowych objętych nowoczesnymi terapiami  

w programach lekowych wskazać można między innymi: 

 leczenie raka piersi; 

 leczenie zaawansowanego raka jelita grubego; 

 leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca; 

 leczenie raka nerki; 

 leczenie raka jajnika; 

 leczenie czerniaka skóry; 

 leczenie szpiczaka plazmocytowego; 

 leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B; 

 leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C;  

 leczenie stwardnienia rozsianego 

 leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego 

zapalenia stawów o przebiegu agresywnym;  

 leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego  

z wiekiem (AMD) 

 leczenie chorób ultrarzadkich (choroby Pompego, choroby Gaucher'a, choroby 

Hurler, mukopolisacharydozy typu II i VI). 

Dokonując porównania wartości środków finansowych wydatkowanych na programy 

lekowe, obserwuje się ich systematyczny wzrost. Analizując kwoty wydatków za lata 2013 – 

2015 (I półrocze) można zauważyć wyraźny trend wzrostowy. Dla porównania wydatki  

te wyniosły w 2013 roku – 2 177 406,78 tys. zł, w 2014 roku 2 442 763,65 tys. zł,  

a w I półroczu 2015 roku – 1 165 417,43 tys. zł. Podobnie sytuacja przedstawia się  

w odniesieniu do liczby pacjentów. Liczba ta rosła od 63 689 osób w 2013 roku, przez 72 051 

osób odnotowanych w 2014 roku i 62 353 osób w I półroczu 2015 roku. 

Poniżej przedstawiony wykres pokazuje 10 programów lekowych o największej 

wartości.  

 

http://www.mz.gov.pl/__data/assets/word_doc/0006/24918/B.1.-nowy_od_07_2015.docx
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/word_doc/0007/24919/B.2.nowy-od-11.2015.docx
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/word_doc/0007/24955/B.29.nowy-od-11.2015.docx
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/word_doc/0019/24922/B.33.-nowy-od-09.2015.docx
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/word_doc/0019/24922/B.33.-nowy-od-09.2015.docx
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/word_doc/0003/30558/B.70.nowy-od-11.2015.doc
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/word_doc/0003/30558/B.70.nowy-od-11.2015.doc
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Wykres nr 2. 

TOP 10  wg wartości rozliczonych jednostek w I poł. 2015 roku (w mln zł) 

W odmienny sposób prezentują się dane dotyczące rankingu programów lekowych  

w ujęciu największej liczby pacjentów w nich uczestniczących. Informacje te przedstawia 

poniższy wykres. 
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Wykres nr 3.  

TOP 10 wg liczby pacjentów w I poł. 2015 roku. 

 

 

Obserwując wieloletni trend wzrostowy jaki ma miejsce zarówno w liczbie 

programów lekowych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jak i trend 

dotyczący zwiększających się z roku na rok wydatków na ten cel, widoczne są również 

rejestrowane do tych programów kolejki oczekujących. Przyczynami tego zjawiska są przede 

wszystkim: zwiększający się popyt na tego typu świadczenia, ewaluacja opisów programów 

lekowych w kierunku wydłużenia czasu leczenia i możliwości włączenia większej liczba 

pacjentów oraz nieproporcjonalny do tych zjawisk wzrost środków finansowych.  

Na poniższym wykresie zaprezentowano programy zdrowotne (lekowe),  

z zarejestrowaną największą łączną liczbą osób oczekujących.  
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Wykres nr 4. 

Wybrane programy lekowe w ujęciu największej łącznej liczby osób oczekujących 

sprawozdanych za miesiąc czerwiec 2015 roku – „przypadki stabilne”. 

 

 

W odniesieniu do wybranych programów zdrowotnych (lekowych) w ujęciu na oddziały 

wojewódzkie powyższe dane przedstawiają się następująco: 
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Wykres nr 5. 

Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C - łączna liczba osób 

oczekujących wg OW NFZ sprawozdana za czerwiec 2015 roku 

 

Wykres nr 6. 

Leczenie stwardnienia rozsianego - Łączna liczba osób oczekujących wg OW NFZ 

sprawozdana za czerwiec 2015 roku 
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1.4. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego i wdrożenie opieki 

transgranicznej  

 

Problematyka transgranicznej opieki zdrowotnej uregulowana została na gruncie 

prawa unijnego, przede wszystkim, w tzw. przepisach o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego.  

Przepisy o koordynacji służą zapewnieniu prawidłowej realizacji jednej z naczelnych 

zasad obowiązujących w zintegrowanej Europie – zasady swobodnego przepływu osób.  

Na podstawie tych przepisów, od 1 maja 2004 r. osoby objęte polskim publicznym systemem 

opieki zdrowotnej mają prawo do korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych w czasie 

pobytu lub zamieszkiwania w innym państwie członkowskim UE/EFTA. W celu skorzystania 

z rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji 

świadczeniobiorcy zobowiązani są do potwierdzania prawa do świadczeń, posiadanego  

z mocy ustawodawstwa krajowego poprzez okazanie, czy to bezpośrednio świadczeniodawcy 

publicznemu działającemu w państwie pobytu, czy też w instytucji miejsca zamieszkania 

odpowiedniego dokumentu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach 

określonych w tychże przepisach. Dokumentami tymi są: Europejska Karta Ubezpieczenia 

Zdrowotnego oraz Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ potwierdzające prawo  

do rzeczowych świadczeń zdrowotnych niezbędnych ze wskazań medycznych, biorąc pod 

uwagę charakter tych świadczeń oraz planowany czas pobytu świadczeniobiorcy w innym 

państwie członkowskim UE/EFTA,  dokument przenośny S1, który potwierdza prawo  

do świadczeń w pełnym zakresie w państwie zamieszkania świadczeniobiorcy innym niż 

Polska i wymaga zarejestrowania w instytucji ubezpieczeniowej w tym państwie, dokument 

przenośny S2 potwierdzający prawo do świadczeń planowanych, czyli takich, których 

uzyskanie jest celem przyjazdu do danego państwa członkowskiego UE/EFTA,  

S3 potwierdzający prawo byłych pracowników przygranicznych do korzystania z określonych 

rodzajów leczenia w państwie ostatniego miejsca pracy, DA1 potwierdzający prawo  

do rzeczowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia skutków doznanego wypadku 

przy pracy albo choroby zawodowej. Dokumenty potwierdzające prawo do rzeczowych 

świadczeń zdrowotnych w Polsce wydaje osobom objętym polskim systemem opieki 

zdrowotnej Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Od 25 października 2013 r. osoby ubezpieczone w UE uzyskały również możliwość 

dochodzenia zwrotu kosztów poniesionych w związku z leczeniem o charakterze odpłatnym, 

odbytym w innym państwie członkowskim UE niż to państwo, w którym są ubezpieczone.  

To nowe rozwiązanie prawne zostało uregulowane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego  

i Rady, zwanej dalej „dyrektywą transgraniczną”, której postanowienia państwa członkowskie 

były zobowiązane wdrożyć do krajowych systemów prawnych we wskazanym powyżej 

terminie.  

W dniu 15 listopada 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 października 2014 r. 

o zmianie ustawy o świadczeniach oraz niektórych innych ustaw, implementująca do 
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przepisów krajowych postanowienia powyższej dyrektywy PE i Rady. Nowe przepisy dały 

polskim świadczeniobiorcom prawo do otrzymania od Narodowego Funduszu Zdrowia 

zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, będących świadczeniami gwarantowanymi, 

udzielonych na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej. W przepisach ustawy 

o świadczeniach szczegółowo określone zostały zasady korzystania ze świadczeń na terenie 

innych państw UE oraz dokonywania zwrotu kosztów przez Fundusz. Zgodnie z preambułą 

dyrektywy transgranicznej, przepisy krajowe nie powinny zachęcać pacjentów do korzystania 

z opieki zdrowotnej poza państwem ubezpieczenia a jedynie umożliwić zwrot kosztów 

świadczeń na terenie innego państwa UE. 

Fundusz uczestniczył w podejmowaniu działań zmierzających do implementacji 

dyrektywy transgranicznej, w szczególności w uzgodnieniach z Ministerstwem Zdrowia  

w zakresie wypracowania założeń do ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną: 

przygotowanie analizy określającej skutki finansowe w obszarze kosztów świadczeń oraz 

kosztów administracyjnych, przygotowanie oszacowania koniecznych do zabezpieczenia 

liczby etatów według założeń dla projektu ustawy implementującej oraz wypracowanie 

najważniejszych założeń do projektowanych przepisów ustawy dla procesu zwrotu kosztów  

i wydawania uprzedniej zgody na korzystanie ze świadczeń. Obecnie Fundusz podejmuje 

działanie mające bezpośredni wpływ na jakość obsługi świadczeniobiorców oraz pacjentów  

z innych państw UE. W tym zakresie uruchomiono od 15 listopada 2014 r. w Centrali 

Funduszu Krajowy Punkt Kontaktowy ds. transgranicznej opieki zdrowotnej (KPK), 

zlokalizowany w Warszawie przy ul. Hankiewicza 2, w którym świadczeniobiorcy mogą 

uzyskać szczegółowe informacje o dostępie do transgranicznej opieki zdrowotnej. KPK 

dostarcza również informacje na temat leczenia w Polsce osobom uprawnionym z innych 

państw UE oraz informacje niezbędne dla polskich świadczeniodawców, udzielających 

świadczeń w ramach opieki transgranicznej.  

Ponadto, w celu zapewnienia łatwego i szerokiego dostępu do informacji dotyczących 

uprawnień wynikających z implementacji dyrektywy transgranicznej w Funduszu 

uruchomiono portal Krajowego Punktu Kontaktowego www.kpk.nfz.gov.pl., a także 

przygotowano materiały informacyjne (tj.: broszurę „Leczenie w państwach UE/EFTA  

na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego czy dyrektywy 

transgranicznej?”, plakat informacyjny dotyczący funkcjonowania KPK, wizytówki z danymi 

kontaktowymi KPK w Polsce i w krajach sąsiadujących). 

Fundusz podejmuje również działania w celu zapewnienia pacjentom kompleksowej 

informacji o stosowanych stawkach zwrotu, w tym w szczególności  zabezpieczono dostęp  

do informacji dotyczącej krajowej wyceny świadczeń na potrzeby zwrotu kosztów świadczeń 

w ramach opieki transgranicznej. Przed skorzystaniem z opieki transgranicznej 

świadczeniobiorcy w dogodny dla siebie sposób (osobiście, telefonicznie, pisemnie, drogą 

elektroniczną) mają możliwość otrzymania informacji o przybliżonej kwocie zwracanej przez 

Fundusz za konkretne świadczenie udzielone w innym państwie UE. Na stronie KPK oraz 

http://www.kpk.nfz.gov.pl/
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BIP NFZ udostępniono również informacje o stawkach zwrotu za wybrane, najczęściej 

udzielane w innych państwach UE świadczenia. 

Fundusz na bieżąco prowadzi również współpracę z innymi państwami UE w ramach 

dyrektywy transgranicznej. Zbierane są informacje w zakresie obowiązujących w innych 

państwach zasad zwrotu kosztów świadczeń udzielanych w ramach opieki transgranicznej 

oraz miejscowości uzdrowiskowych znajdujących się na ich terytorium. Zgromadzone 

informacje wykorzystane zostały przy opracowywaniu materiałów szkoleniowych w ramach 

projektu PO KL. Na bieżąco także udziela odpowiedzi na pytania skierowane do NFZ 

przez instytucje innych państw członkowskich UE, w szczególności KPK innych państw.  

Do krajowych punktów kontaktowych ds. transgranicznej opieki zdrowotnej z innych państw 

członkowskich UE kierowane są zapytania dotyczące zwrotu kosztów świadczeń. Dodatkowo 

przedstawiciele NFZ biorą udział w pracach grupy roboczej przedstawicieli KPK z państw 

UE, działającej przy Komisji Europejskiej. 

Fundusz prowadzi także działalność edukacyjną w ramach konferencji i spotkań 

realizowanych przez partnerów społecznych, w szczególności organizacje zrzeszające 

pacjentów np. Europejskie Forum Pacjentów czy Federację Pacjentów Polskich. Ponadto, 

podejmował działania w ramach projektu PO KL „Wzrost jakości zarządzania w systemie 

ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw 

Transgranicznej Opieki Zdrowotnej”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, 

którego celem było m.in. podniesienie standardów obsługi polskich świadczeniobiorców oraz 

pacjentów z innych państw na terenie całego kraju. W ramach tego projektu przeprowadzono 

szkolenia, warsztaty i konferencje z zakresu opieki transgranicznej zarówno dla pracowników 

NFZ, jak również dla pracowników świadczeniodawców. Przygotowano także dwie 

publikacje z zakresu opieki transgranicznej i szkolenia w formie e-learningu, a także 

interaktywną grę decyzyjną.  

Przedstawione powyżej działania NFZ mają na celu poprawę dostępności dla polskich 

świadczeniobiorców do świadczeń, które wykonywane są na podstawie zgody w ramach 

leczenia planowanego w innych państwach UE. Sporządzane są też pogłębione analizy 

zakresów świadczeń opieki zdrowotnej, realizowanych za granicą jako leczenie planowane, 

będące podstawą dalszych działań Funduszu i Ministerstwa Zdrowia w zakresie poprawy 

dostępności do tych świadczeń w placówkach krajowych. 

Aktualnie trwają prace i uzgodnienia z Ministerstwem Zdrowia w zakresie poprawy 

dostępności do badań genetycznych na terenie kraju oraz w opracowaniu jest analiza 

dotycząca konieczności leczenia dzieci w ośrodkach zagranicznych w zakresie chorób 

narządu ruchu, na podstawie analiz dotyczących decyzji Prezesa Funduszu w zakresie 

leczenia planowanego za granicą.  

Podkreślić należy, że w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

na Funduszu spoczywają niemałe wyzwania. Przykładem jest tu kwestia zadłużenia Grecji.  

W październiku br., po wielokrotnych monitach, Grecja dokonała płatności za dwie, 

niezakwestionowane noty polskie, w wysokości 73 359,13 PLN za lata 2006 i 2007. Pozostałe 
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zadłużenie Grecji wobec Polski  wynosi 1 770 904,96 PLN. Podejmowane są liczne działania 

w celu odzyskania tych należności, m.in. korespondencja z instytucją grecką (informowanie 

o saldach, monity),  spotkania bilateralne w ramach Komisji Obrachunkowej, współpraca  

w tym zakresie z Ministerstwem Zdrowia. W dniu 19 listopada 2015 r. w ramach 125-tego 

posiedzenia KO, delegacja grecka przekazała polskiej delegacji iż z powodu ograniczenia 

budżetu na rok 2015, spłata należności wobec Polski prawdopodobnie nie będzie możliwa do 

końca bieżącego roku. Natomiast w roku 2016, z nowym budżetem, zapewne zrealizuje część 

zobowiązań.   
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2. POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ 

REALIZOWANA PRZEZ FUNDUSZ. POPRAWA SATYSFAKCJI 

PACJENTÓW. KIERUNKI ROZWOJU NA PRZYSZŁOŚĆ. 

 
Zabezpieczenie świadczeniobiorcom dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej,  

w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, stanowi podstawowy cel 

działalności Narodowego Funduszu Zdrowia. Cel ten realizowany jest przez: 

− Prezesa Funduszu, który określa warunki zawierania i realizacji umów o udzielanie 

świadczeń gwarantowanych w poszczególnych zakresach świadczeń oraz 

− Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich, którzy w toku konkurencyjnych 

postępowań zawierają umowy ze świadczeniodawcami, finansują i rozliczają 

świadczenia a także sprawują bieżący nadzór i monitorowanie realizacji tych 

umów. 

Przy planowaniu kontraktowania świadczeń, a tym samym zabezpieczenia dostępu  

do świadczeń Fundusz uwzględnia między innymi: priorytety zdrowotne w skali kraju  

i na poziomie poszczególnych województw, potrzeby zdrowotne populacji poszczególnych 

województw wynikające z analiz wykonania świadczeń w poprzednich latach, oraz analiz 

epidemiologicznych i demograficznych, migracje pacjentów w obrębie jednostek 

administracyjnych województw oraz międzywojewódzkie, analizy dotyczące aktualnego 

poziomu dostępności do świadczeń, w tym analizy kolejek oczekujących i realizuje w ramach 

posiadanych środków finansowych.  

Podkreślić należy, że efektywność udzielanych  świadczeń jest związana nie tylko  

z oceną samych procedur medycznych ale też sposobów i okoliczności ich realizacji,  

w szczególności stosowania będących w zasięgu metod diagnostycznych i terapeutycznych 

właściwym pacjentom w optymalnym czasie  na podstawie aktualnej i ugruntowanej wiedzy 

klinicznej. Innymi słowy stosowania najlepszych standardów łączących efektywność 

kliniczną i kosztową. Do wyznaczania standardów upoważniony jest ustawowo Minister 

Zdrowia. Liczba przyjętych w ten sposób standardów obejmuje wciąż jedynie niewielką część 

aktywności diagnostycznej i terapeutycznej przychodni, i szpitali w Polsce. Kontynuowanie 

rozwoju standardów lub opracowanie alternatywnej ścieżki rozwoju jakości, dałyby 

płatnikowi odpowiednie narzędzia zarówno do określenia szczegółowego przedmiotu umowy 

na wykonywanie świadczeń jak i możliwości kontroli ich realizacji. 

Fundusz podejmuje szereg działań, których celem jest poprawa jakości i dostępności 

do świadczeń, a także satysfakcji pacjentów. Są to działania bezpośrednie, jak  

np. kontraktowanie świadczeń, ale także monitorowanie ich dostępności. Ewolucja systemu 

rozliczania świadczeń uwzględniać musi zarówno specyfikę poszczególnych dziedzin 

medycyny, wyzwania redukcji obciążeń biurokratycznych i jednoczesną większą koncentrację 

na wskazanych powyżej celach, które w realizacji umów na wykonywanie świadczeń 

powinny być stawiane. Poprawie jakości świadczeń oraz satysfakcji pacjentów służą ponadto 

działania pośrednie, takie jak kampanie informacyjne oraz współpraca z mediami.  
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W niniejszym rozdziale przedstawiono inicjatywy Funduszu realizowane w ramach 

własnych kompetencji, zmierzające do poprawy jakości, dostępności i efektywności 

wykonywanych świadczeń zdrowotnych.   

 

2.1.  Przegląd najważniejszych zmian wprowadzonych w ciągu ostatniego roku  

do umów o  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

 

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) 

Podstawowa opieka zdrowotna jest i powinna pozostać jednym z najważniejszych 

filarów zaspokajania potrzeb zdrowotnych, na co wskazują m.in. zalecenia Światowej 

Organizacji Zdrowia. W tym zakresie dokonano w ostatnim czasie następujących zmian: 

1. Wprowadzono do umów o udzielanie świadczeń lekarza POZ świadczenie ,,pakietu 

onkologicznego” tj. możliwości wejścia przez pacjenta na ścieżkę „szybkiej diagnostyki”. 

2. Zwiększono finansowanie świadczeń lekarza POZ w stosunku do roku 2014 m.in.  

w związku z rozszerzeniem wykazu badań diagnostycznych pozostających w jego 

kompetencjach (przez co pacjent uzyskuje znacznie szerszy dostęp do świadczeń). 

3. Zmodyfikowano kapitacyjne finansowanie świadczeń lekarza POZ w celu efektywnego 

wykorzystania środków finansowych. Zlikwidowano podwyższone finansowanie  

w okresach wzmożonej zachorowalności na ostre schorzenia górnych dróg oddechowych 

oraz dla osób przewlekle chorych na cukrzycę i przewlekłe choroby układu krążenia 

(mechanizmy te nie spełniły w wystarczającym stopniu oczekiwań doprowadzając 

jednocześnie do nierówności w dostępie do świadczeń lekarza POZ). 

4. W to miejsce wprowadzono zmianę podziału populacji objętej opieką lekarza POZ  

w ramach grup wiekowych świadczeniobiorców, dla których świadczenia finansowane  

są z zastosowaniem współczynnika korygującego stawkę. Zaniechano finansowania  

na podstawie stawki kapitacyjnej świadczeń POZ dla osób, których dane Centralnego 

Wykazu Ubezpieczonych (dalej: CWU) nie potwierdzają posiadania uprawnień  

do świadczeń, zabezpieczając jednocześnie uprawnienia do świadczeń osobom, których 

rzeczywiste uprawnienia nie były zgodne w bazie CWU. 

5. Wdrożono działania popularyzujące wiedzę pacjentów na temat możliwości skorzystania 

ze świadczeń w programach profilaktycznych, w tym: 

− przekazano jednostkom administracji publicznej (wojewódzkim i powiatowym) 

informacje oprogramach profilaktycznych realizowanych w POZ wraz z ich 

dotychczasowym wykonaniem, oraz z sugestią rozpowszechnienia wiedzy  

o przedmiotowych programach wśród społeczności lokalnych, a także podjęcia przez 

władze samorządowe - w zakresie posiadanych kompetencji - działań na rzecz 

aktywizowania świadczeniodawców POZ do zwiększonej realizacji świadczeń 

w programach, 

− doprecyzowano warunki zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń  

w POZ, poprzez wskazanie obowiązku zamieszczania przez świadczeniodawców 
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POZ w miejscach udzielania świadczeń informacji o realizowanych programach 

profilaktycznych, wraz ze wskazaniem zasad realizacji świadczeń w programach  

i zaproszeniem objętych opieką osób spełniających wymogi kwalifikacyjne,  

do wzięcia wnich udziału.  

6. Zwiększono finansowanie świadczeń pielęgniarki/higienistki szkolnej. 

 

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) 

Celem rozwoju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jest przejęcie 

odpowiedzialności za diagnozowanie i leczenie pacjenta, dla którego uprawnienia lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej są niewystarczające, a który nie wymaga, ze względu na stan 

zdrowia, leczenia w warunkach szpitalnych. Zarówno w ocenie płatnika jak i szeregu 

niezależnych analiz i opinii istnieją w dalszym ciągu duże możliwości zwiększenia stopnia 

zaspokajania potrzeb pacjentów w opiece ambulatoryjnej i zmniejszania liczby hospitalizacji. 

Ze względu na znaczącą różnicę kosztów realizacji świadczeń pomiędzy formami szpitalną  

i ambulatoryjną, możliwa jest poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych. Dążąc  

do rozwoju tej formy opieki przygotowano lub wdrożono następujące zmiany: 

1. Dokonano zmian w zasadach rozliczania świadczeń udzielanych przez poradnie 

specjalistyczne, mających na celu zwiększenie dostępności do świadczeń AOS oraz dalszą 

poprawę ich jakości, w tym:  

− wprowadzono nowe produkty rozliczeniowe, m.in.: poradę pierwszorazową oraz 

poradę recepturową. Porada pierwszorazowa dotyczy różnych pakietów 

diagnostycznych. Jej wyższa wycena w stosunku do analogicznych porad 

specjalistycznych ma na celu zmobilizowanie świadczeniodawców do szybkiego 

diagnozowania nowych pacjentów i ustalania dalszego trybu terapeutycznego, wraz  

z określeniem czy wymagają dalszej opieki specjalistycznej czy też mogą pozostawać 

pod opieką lekarza POZ. Porada recepturowa, niższa w wycenie, ma na celu 

uniknięcie konieczności odbywania przez pacjenta standardowej porady lekarskiej  

w sytuacji, gdy w jego stanie zdrowia nie następują zmiany wskazujące  

na konieczność modyfikacji leczenia. 

− wdrożono do umów AOS procedury postępowania diagnostyczno-leczniczego  

w ramach pakietu onkologicznego oraz nielimitowość finansowania świadczeń 

udzielanych pacjentom na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.  

W ramach AOS zdefiniowane zostały pakiety wstępnej i pogłębionej diagnostyki 

onkologicznej, a także wydzielone zostały środki finansowe przeznaczone  

na świadczenia dla pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu 

złośliwego. Wszystkie działania pozwoliły radykalnie skrócić czas diagnozowania 

chorych i rozpoczęcie leczenia. 

− w zasadach rozliczania świadczeń AOS wprowadzono współczynnik korygujący cenę 

świadczenia, premiujący świadczeniodawców, którzy w ciągu 6 tygodni postawią 

diagnozę i określą zasady dalszej opieki nad pacjentem. 
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2. Przygotowano założenia zmian finansowania świadczeń onkologicznych zgodnie 

z wprowadzonymi w III kwartale 2015 r. zmianami w obowiązującym prawodawstwie, 

obejmujące m.in. włączenie do pakietu onkologicznego kolejnych rodzajów nowotworów. 

Zorganizowano konkursy uzupełniające, aby dopuścić do udziału w pakiecie 

onkologicznym nowych świadczeniodawców. 

3. Wprowadzono zmianę w warunkach rankingujących oferty składane poprzez 

świadczeniodawców, polegającą na zwiększeniu premiowania tych poradni, w których 

pracują również lekarze z I st. specjalizacji. Rozszerza to grupę lekarzy, którzy mogą 

realizować świadczenia w poradniach specjalistycznych, a tym samym zwiększa 

dostępność do AOS. 

4. Przygotowano wprowadzenie pilotażowego finansowania kompleksowej, pełnoprofilowej 

opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej. Ma to na celu ułatwienie dostępu kobietom  

do prowadzenia ciąży niepowikłanej zgodnie ze standardem w jednym ośrodku 

obejmującym koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych lekarza i położnej. 

 

Leczenie szpitalne 

Na leczenie szpitalne trafia co druga złotówka wydawana na świadczenia zdrowotne. 

Szpitale stanowią nie tylko jedyną alternatywę dla leczenia najciężej chorych ale także 

zapewniają w sposób ciągły pomoc pacjentom przez całą dobę 7 dni w tygodniu.  

Są uzupełnieniem oferty innych form opieki, a czasami je wręcz zastępują. Dlatego wszędzie 

na świecie poprawa funkcjonowania szpitali jest jednym z największych wyzwań. W tym 

zakresie Fundusz podjął następujące działania. 

1. Dokonano zmian w zasadach rozliczania świadczeń, mających na celu zwiększenie 

dostępności do świadczeń szpitalnych oraz dalszą poprawę ich jakości, w tym: 

− wydzielono do odrębnego kontraktowania nowe zakresy świadczeń (chirurgia 

naczyniowa – drugi poziom referencyjny, pakiet onkologiczny), posiadające 

charakter priorytetowy dla polityki zdrowotnej państwa oraz, do których dostępność 

jest ograniczona. Działanie to ma na celu skrócenie czasu oczekiwania na udzielenie 

określonych świadczeń opieki zdrowotnej, 

− poszerzona została lista świadczeń rozliczanych bez limitu - nielimitowane 

finansowanie świadczeń onkologicznych. 

2. Zorganizowano konkursy uzupełniające, aby włączyć do udziału w pakiecie 

onkologicznym nowych świadczeniodawców. 

3. Przygotowano i wdrożono mechanizm finansowania świadczeń wysokospecjalistycznych 

przekazanych przez Ministra Zdrowia do rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Świadczenia wysokospecjalistyczne, o których mowa powyżej to: 

 przeszczepienie wątroby,  

 przeszczepienie serca,  

 wspomaganie serca,  

 przeszczepienie płuca, 

 przeszczepienie serca i płuca,  
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 przeszczepienie komórek wysp trzustkowych, 

 przeszczepienie komórek przytarczyc,  

 ablacja wideotorakoskopowa,  

 operacje wad wrodzonych serca i  naczyń dla dzieci poniżej 1 roku życia, 

 operacje wad serca i aorty piersiowej (dorośli i dzieci), 

 wszczepianie zastawek serca, kardiologiczne zabiegi interwencyjne dla osób poniżej 

18 roku życia.  

4. Przygotowano założenia zmian finansowania świadczeń onkologicznych zgodnie 

z wprowadzonymi w III kwartale 2015 r. zmianami w obowiązującym prawodawstwie, 

obejmujące m.in. włączenie do pakietu onkologicznego kolejne rodzaje nowotworów. 

 

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 

Obowiązujący w Polsce model opieki psychiatrycznej jest oparty w zbyt dużym 

stopniu na dużych szpitalach a za mało na aktywnej opiece środowiskowej. Tylko rozwinięty 

system opieki środowiskowej daje pacjentom szanse na właściwe funkcjonowanie  

w społeczeństwie. Powoduje to, przy generalnie niskim zaspokojeniu potrzeb zdrowia 

psychicznego w Polsce alokowanie zbyt dużych zasobów na utrzymanie istniejącej bazy 

łóżkowej. Wysiłek podejmowany w kontraktowaniu form środowiskowych i ambulatoryjnych 

napotyka przede wszystkim na barierę niewystarczającej liczby specjalistów. 

Wychodząc naprzeciwko tym wyzwaniom prowadzono, przy współpracy  

z Ministerstwem Zdrowia, AOTMiT, Konsultantem Krajowym w dziedzinie psychiatrii, 

przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, świadczeniodawców  

i świadczeniobiorców, Rady ds. Psychiatrii przy Ministrze Zdrowia, projektowanie zmian 

dotychczasowego modelu psychiatrii opartej na stacjonarnym lecznictwie na model oparty  

na psychiatrii środowiskowej. Efektem tych prac jest umocowanie w przepisach prawa 

powszechnie obowiązującego nowej formy organizacyjnej: centrum zdrowia psychicznego,  

w którym ma być realizowana kompleksowa opieka psychiatryczna. 

Wprowadzono także zmiany dotyczące leczenia uzależnień wynikające z wniosków 

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz świadczeniodawców prowadzących 

leczenie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, a dotyczące opieki 

psychiatrycznej wynikające z wniosków środowiska psychiatrycznego, oddziałów 

wojewódzkich i na podstawie własnych opracowań Centrali Funduszu. 

Powyższe zmiany dotyczyły w szczególności: 

− uzupełnienia wykazu przyczyn hospitalizacji, dla których poziom finansowania 

w części przekraczającej czas leczenia, nie ulega zmniejszeniu do poziomu 70% 

wartości jednostki rozliczeniowej, o hospitalizacje uzależnionych, skazanych  

za przestępstwo pozostające w związku z używaniem środka odurzającego lub 

substancji psychotropowej na karę pozbawienia wolności i umieszczonych przed 

wykonaniem kary do odpowiedniego zakładu opieki zdrowotnej na mocy orzeczenia 

sądu, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z ww. ustawą, 

decyzję o zwolnieniu osoby skazanej z zakładu leczniczego podejmuje sąd  
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na podstawie wyników leczenia lub rehabilitacji. W związku z powyższym, 

świadczeniodawca z przyczyn od siebie niezależnych, nie mógł wypisać skazanego 

przed upływem 365 dnia terapii, a po tym okresie zgodnie z wcześniej 

obowiązującymi przepisami następowało ograniczenie finansowania świadczenia  

do poziomu 70 % wartości osobodnia, 

− zwiększenia wartości punktowej dla świadczenia jednostkowego: program leczenia 

substytucyjnego lekiem innym niż metadon (uczestnik programu), z wydaniem 

leku  do domu oraz z podaniem leku w lokalizacji. Dzięki tej zmianie zwiększono 

możliwość prowadzenia leczenia substytucyjnego nowoczesnymi i obciążonymi 

mniejszym ryzykiem działań niepożądanych lekami, 

− umożliwiono sprawozdanie do rozliczenia świadczeń: sesja psychoterapii rodzinnej 

oraz sesja wsparcia psychospołecznego w zakresie: leczenie środowiskowe, 

udzielonych osobom będącym rodziną pacjenta. To rozwiązanie jest konsekwencją 

faktu, że prowadzenie terapii rodzinnej i udzielanie wsparcia rodzinie jest ważnym 

elementem procesu leczenia zaburzeń psychicznych.  

 

Rehabilitacja lecznicza 

Ze świadczeń rehabilitacji leczniczej korzysta co roku blisko 10% ogółu 

ubezpieczonych. Należy oczekiwać, że zapotrzebowanie na ten rodzaj świadczeń będzie w 

dalszym ciągu rosło, stawiając także wyzwania związane z właściwym adresowaniem 

świadczeń i podnoszeniem ich jakości i efektywności. Dokonano zmian w zasadach 

kontraktowania i rozliczania świadczeń, mających na celu zwiększenie dostępu do świadczeń 

dla dzieci oraz umożliwienie zawarcia umowy przez świadczeniodawców, którzy specjalizują 

się w rehabilitacji dla dzieci, w tym: 

− wprowadzono odrębne zakresy świadczeń kontraktowych dla dzieci: fizjoterapia 

ambulatoryjna dla dzieci, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym 

dla dzieci, rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla dzieci, 

rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych dla dzieci, rehabilitacja 

neurologicznej dla dzieci;  

− do warunków zawierania umów wprowadzono elementy dodatkowo oceniane pod 

kątem nowych zakresów kontraktowych dla dzieci.  

Przed wprowadzeniem zmian, pacjenci w wieku 0-18 lat korzystali ze świadczeń 

udzielanych wszystkim ubezpieczonym lub u świadczeniodawców, którzy w ramach 

prowadzonej działalności leczniczej posiadali zarejestrowane komórki organizacyjne dla 

dzieci. W pierwszym przypadku mali pacjenci byli umieszczani w kolejce oczekujących na 

udzielenie świadczenia razem z dorosłymi, co oznacza, że czas oczekiwania był długi. 

W drugim przypadku liczba świadczeniodawców realizujących świadczenia wyłącznie  

dla dzieci nie była wystarczająca. Wyodrębnienie zakresów kontraktowych dla dzieci 

umożliwiło zaplanowanie przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich w planach zakupów, 

środków na świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci i tym samym ogłaszanie postępowań 
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konkursowych dla oferentów ukierunkowanych na leczenie dzieci. Jako następstwo podjętych 

działań założono wzrost liczby świadczeniodawców, zakontraktowanych świadczeń  

i nakładów finansowych na świadczenia rehabilitacyjne dla najmłodszych pacjentów. Przyjęte 

rozwiązanie ma przełożenie na łatwiejszy dostęp do świadczeń, tym samych szybsze 

rozpoczęcie rehabilitacji dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem czy ułatwienie 

procesu usprawniania dzieci z zaburzeniami wymagających regularnej rehabilitacji.  

Do warunków dodatkowo ocenianych w postępowaniach konkursowych dotyczących 

zakresów świadczeń dla dzieci, dodano wymóg zatrudnienia fizjoterapeuty posiadającego 

udokumentowane odpowiednie 3-letnie doświadczenie w zakresie metod usprawniania dzieci 

z zaburzeniami rozwojowymi oraz wczesnej diagnostyki terapii neurorozwojowej. Personel 

posiadający kompetencje odpowiadające potrzebom zdrowotnym pacjentów, wpłynie  

na jakość i efektywność świadczeń rehabilitacyjnych. 

 

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka 

paliatywna i hospicyjna 

Podobnie jak w przypadku świadczeń rehabilitacyjnych zapotrzebowanie  

na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze będzie rosło i oprócz dodatkowych środków 

finansowych niezbędna będzie dalsza ewolucja zarówno form instytucjonalnej opieki (opieka 

dzienna) jak i domowej. Zasadne wydaje się także korzystanie z doświadczeń innych krajów 

w zakresie wdrażanych rozwiązań i szerszego angażowania lokalnej społeczności  

i organizacji pozarządowych w poprawę jakości życia przewlekle chorych. Poniżej 

przedstawione zostały działania w zakresie tego rodzaju świadczeń. 

1. Opracowano ankietę satysfakcji pacjenta z pielęgniarskiej opieki długoterminowej 

domowej w celu poprawy jakości wykonywanych świadczeń.  

2. Opracowano koncepcję zmian strategicznych w opiece długoterminowej, paliatywnej 

i hospicyjnej oraz z zakresu pomocy społecznej, celem przedłożenia  

do MZ do  wykorzystania w prowadzonej polityce zdrowotnej. 

3. Systematycznie zwiększano nakłady finansowe, celem zwiększenia dostępności 

do świadczeń; nakłady na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki 

długoterminowej wzrosły o 5 % w odniesieniu do 2013 r. a na opiekę paliatywną 

i hospicyjną wzrosły o 12 % w odniesieniu do 2013 r. 

4. Uczestniczono w pracach Komisji Rodziny Polityki Senioralnej i Społecznej Sejmu RP 

opiniowano m.in. projekt ustawy pomocy osobom niesamodzielnym. 

5. Współpracowano z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej - opiniowano program 

„Senior – Wigor” na lata 2015 – 2020. 

6. Uczestniczono w pracach w MZ nad projektem programu „Dzienny dom opieki 

medycznej”, po zakończeniu programu pilotażowego - Dzienny dom opieki medycznej – 

jako nowy produkt, ma być finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  

7. Uczestniczono w pracach Rady ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania 

Niepełnosprawności i Zdrowia przy CSIOZ. 



26 
 

8. Brano udział w pracach Banku Światowego nt. opieki długoterminowej i osób 

niesamodzielnych w Polsce. 

9. Prowadzone są prace nad przygotowaniem scenariusza szkolenia e-learningowego dla 

pacjenta korzystającego ze świadczeń realizowanych przez pielęgniarkę opieki 

długoterminowej domowej. 

 

Leczenie stomatologiczne 

Istotnymi wyzwaniami dostępności do profilaktyki i leczenia chorób zębów i jamy 

ustnej jest niezadawalający stan zdrowia dzieci i młodzieży. Dlatego działania płatnika, wraz 

z Ministerstwem Zdrowia koncentrowały się na tym obszarze w następujący sposób. 

1. Inicjowano kontakty z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz 

środowiskiem stomatologów (Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej) 

w celu wypracowania rozwiązań mających poprawić dostępność do świadczeń, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

2. Inicjowano prace nad stworzeniem rozwiązań legislacyjnych mających na celu 

rozszerzenie zakresu świadczeń stomatologicznych dedykowanych dzieciom 

(profilaktyczne lakowanie zębów) oraz zwiększenia liczby gabinetów stomatologicznych 

zlokalizowanych na terenie placówek oświatowych dla osiągnięcia zwiększenia liczby 

świadczeń profilaktycznych udzielanych dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku 

życia, w szczególności dla zapobiegania próchnicy.  

3. Dokonano zmiany kryteriów oceny ofert, mającej na celu zwiększenie dostępności  

do świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez 

promowanie realizacji świadczeń w gabinetach zlokalizowanych na terenie placówek 

oświatowych.  

 

Świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie 

Do rodzaju świadczeń kontraktowanych odrębnie zalicza się finansowanie dwojakiego 

rodzaju świadczeń: tych, które ze względu na charakter trudno zakwalifikować do wcześniej 

wyodrębnionych grup (jak na przykład dializoterapia) jak i nowych form kontraktowania 

świadczeń, które z czasem są przenoszone do docelowych form ich finasowania. W tym 

zakresie wypracowano m. in. rozwiązania zmierzające do koordynacji świadczeń opieki 

zdrowotnej i ścisłe powiązanie świadczeń odrębnie kontraktowanych z realizacją świadczeń 

w AOS i szpitalach: 

1. Wprowadzono nowe zakresy świadczeń (kardiologiczne i geriatryczne konsylium lekarskie 

przy użyciu sprzętu telemedycznego), skierowane do osób z terenów wiejskich i terenów 

o ograniczonym dostępie do wybranych specjalistów, cierpiących na schorzenia 

kardiologiczne oraz dla osób korzystających z usług lekarza geriatry, w celu zapewnienia 

możliwości zdalnego kontaktu diagnostyczno - terapeutycznego, z pominięciem 

ograniczeń miejsca i czasu, co ma istotne znaczenie dla zwiększenia dostępności  

do świadczeń. 
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2. Rozwinięto i dopracowano koncepcję całościowej skoordynowanej opieki nad pacjentkami  

ze zdiagnozowanym rakiem piersi lub podejrzeniem raka piersi. Wdrożenie tego 

rozwiązania ma na celu poprawę jakości leczenia raka piersi w Polsce, 

a jednocześnie pozwoli zracjonalizować wydatki ponoszone przez płatnika, wynikające 

z nie zawsze zadowalających wyników leczenia, generujących koszty związane 

z koniecznością dalszego leczenia. Wprowadzenie do finansowania kompleksowego, 

pełnoprofilowego leczenia raka piersi powinno przyczynić się do poprawy wyników 

leczenia raka piersi poprzez osiąganie maksymalnej dostępnej skuteczności klinicznej, 

przy zachowaniu zasady wysokiej efektywności ekonomicznej stosowanych terapii.  

W oparciu o założenia przyjęte dla skoordynowanej opieki nad pacjentkami z rakiem piersi, 

w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, określone zostały dodatkowe 

warunki realizacji świadczenia „Kompleksowe leczenie raka piersi”. 

 

2.2.  Lecznictwo uzdrowiskowe  

 

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia pacjentom również dostęp do lecznictwa 

uzdrowiskowego. W związku ze zmianami demograficznymi i starzeniem się społeczeństwa, 

z tej formy świadczeń korzysta i korzystać będzie coraz większa grupa, szczególnie osób  

ze starszych grup wiekowych. Fundusz również na tym polu podejmuje działania, których 

celem jest wzrost satysfakcji pacjentów. Jednym z podejmowanych w tym kierunku działań 

jest ujednolicenie standardów postępowania ze skierowaniami na leczenie uzdrowiskowe albo 

rehabilitację uzdrowiskową. Aby umożliwić osiągnięcie poważnych celów utworzono system  

Obsługi Lecznictwa Uzdrowiskowego. 

System Obsługi Lecznictwa Uzdrowiskowego zlokalizowany jest centralnie  

i za pośrednictwem Internetu pozwala na dostęp wielu użytkownikom do zasobów serwera 

gromadzącego dokumenty skierowań. Funkcjonalność systemu pozwala uzyskać komórkom 

organizacyjnym ds. lecznictwa uzdrowiskowego w oddziałach wojewódzkich dostęp  

do informacji o leczeniu uzdrowiskowym pacjenta zarejestrowanego przez inne oddziały 

wojewódzkie, bieżącej informacji na temat wolnych miejsc, informacji  

o zrealizowanych świadczeniach. Usprawnieniu uległ również proces rozliczania świadczeń 

pomiędzy świadczeniodawcami a oddziałami wojewódzkimi. Ponadto w celu ułatwienia 

świadczeniobiorcom monitorowania swojego miejsca w kolejce oczekujących na leczenie 

uzdrowiskowe, na stronach internetowych Centrali Funduszu oraz oddziałów wojewódzkich 

została uruchomiona przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe, bazująca na danych 

z Systemu Obsługi Lecznictwa Uzdrowiskowego. Był to pierwszy aktywny komunikator 

Narodowego Funduszu Zdrowia. Przeglądarka udostępnia świadczeniobiorcom 

odpersonalizowane informacje o skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe, dzięki czemu  

po otrzymaniu z oddziału wojewódzkiego wiadomości o numerze, pod jakim zarejestrowano 
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jego skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, świadczeniobiorca może w łatwy sposób 

„śledzić” obsługę skierowania w kolejce poprzez wykorzystanie tej aplikacji.  

Ze względu na to, iż NFZ nie jest w stanie efektywnie pełnić roli pośrednika  

w ustalaniu terminu świadczeń pomiędzy pacjentem a podmiotem realizującym świadczenia 

uzdrowiskowe, zostały przygotowane wariantowe propozycje zmian w tym zakresie.  

2.3.  Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie  

o refundacji 

 

Zabezpieczenie pacjentów w wyroby medyczne odbywa się sprawnie w oparciu  

o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów 

medycznych wydawanych na zlecenie. Podkreślić należy, że w stosunku do lat 2012-2013 

zwiększono finansowanie świadczeń w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, co jest 

związane przede wszystkim ze wzrostem limitów finansowania określonych  

w rozporządzeniu. Dzięki temu zlikwidowane zostały „kolejki” do potwierdzania zleceń  

na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Ponadto Fundusz współpracuje z Ministerstwem 

Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie wprowadzenia 

tzw. „e-zlecenia”. Do rozważenia pozostaje ewentualnie kwestia organizowania centralnych 

zakupów części gwarantowanych pacjentom wyrobów, co pozwoliłoby na obniżenie cen  

i umożliwiło poprawę dostępności w powyższym zakresie. 

 

2.4. Program opieki farmaceutycznej 

 

Najczęściej praktykowaną formą leczenia w każdym aspekcie opieki zdrowotnej jest 

farmakoterapia. Stosowanie leków  rośnie wraz ze starzeniem się populacji i zwiększeniem 

częstotliwości występowania chorób przewlekłych. Dodatkowo, w ostatnich latach, coraz 

częściej stosowane są leki i suplementy diety. Oczekiwania społeczne oraz marketing firm 

farmaceutycznych, doprowadził do znacznego wzrostu konsumpcji leków wydawanych bez 

recepty (OTC), co w konsekwencji przyczyniło się do powstania szeregu nowych problemów. 

W zaistniałej sytuacji, rola jaką winien pełnić farmaceuta w poradnictwie i edukowaniu 

pacjentów, nabrała jeszcze istotniejszego znaczenia, również wśród pacjentów 

hospitalizowanych. Rola farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej nie ogranicza się 

wyłącznie do dystrybucji leków i zapewnienia ich odpowiedniej jakości. Doświadczenia 

wielu krajów wskazują na konieczność zaangażowania farmaceutów w nadzorowanie 

prawidłowego użytkowania leków przez pacjentów i personel systemu opieki zdrowotnej.  

W każdym z krajów konieczne jest wypracowanie własnych kierunków rozwoju 

farmacji, które zagwarantują przejęcie przez farmaceutów przynajmniej części 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo i skuteczność farmakoterapii. Fundusz bierze udział  

w pracach zespołu roboczego powołanego przez Ministra Zdrowia złożonego również  

z pracowników Ministerstwa Zdrowia, przedstawicieli środowiska oraz ekspertów, którego 



29 
 

celem jest wypracowanie modelu opieki farmaceutycznej, złożonego zarówno  

ze sprawowania tej opieki w aptece ogólnodostępnej jak i przez świadczeniodawców, w toku 

wdrożonego, szeroko rozumianego procesu terapeutyczno – leczniczego. 

W odniesieniu do opieki farmaceutycznej sprawowanej w aptece ogólnodostępnej 

zadania fachowego personelu skoncentrowane winny być na: dokonywaniu przeglądu leków, 

realizowanego w oparciu o dane zebrane od pacjenta i stanowić podstawę do oceny 

zasadności i celowości użytkowania leków przez chorego oraz koncentrować się  

na ewentualnym występowaniu zjawiska polipragmazji. W aspekcie tak sprawowanej opieki 

niezwykle ważne jest edukowanie pacjentów w zakresie konsekwencji nieprawidłowego 

użytkowania leków, nieprawidłowego ich przechowywania oraz nierespektowania zaleceń 

lekarskich. Opisana powyżej fachowa pomoc bezwzględnie może się przyczynić  

do wyeliminowania hospitalizacji pacjentów, których przyczyną może być polipragmazja, 

istotnie polepszyć wyniki leczenia chorób cywilizacyjnych (np. cukrzycy, nadciśnienia)  

i spowodować poprawę zdrowotności społeczeństwa. 

 Drugą formą sprawowania tej opieki jest farmacja szpitalna. Jest to wyspecjalizowana 

dziedzina farmacji, która stanowi integralną część opieki zdrowotnej pacjenta w szpitalu. 

Istnieje kilka powodów, dla których opieka farmaceutyczna i prawidłowe zarządzanie 

farmaceutykami jest tak istotne w szpitalu. Biorąc pod uwagę obecnie intensywny rozwój 

nowych leków, zapewnienie ich bezpiecznego i skutecznego stosowania stanowi 

skomplikowane i rosnące wyzwanie. Podeszły wiek, występowanie wielu schorzeń 

jednocześnie, polipragmazja w połączeniu z zaawansowanymi schematami leczenia 

przysporzyć może pacjentowi wiele trudności w prawidłowej realizacji własnej terapii 

lekowej. Stanowi to istotny problem, gdyż według danych nawet do 50% pacjentów 

(szczególnie tych w podeszłym wieku) nie zażywa leków zgodnie z zaleceniami lekarza. 

Wśród starszych osób około 6-17% doświadcza działań niepożądanych stosowanej w szpitalu 

terapii, a u 5-17% problemy lekowe są przyczyną hospitalizacji. Nieumyślne zmiany 

farmakoterapii po wyjściu ze szpitala stanowią powszechne niebezpieczeństwo. Lekarz nie 

ma bezpośredniego dostępu do rzetelnych informacji na temat tego, czy brak efektów leczenia 

był wynikiem błędów wywołanych nieprawidłowymi lekami, czy może zachowaniem 

pacjenta. Wszystkie wyżej przedstawione aspekty podkreślają, jak istotna jest rola farmaceuty 

i współpraca personelu opieki zdrowotnej w prawidłowym zarządzaniu lekami. 

Rozwiązania dotyczące omawianego obszaru, do których dąży Narodowy Fundusz 

Zdrowia opierają się na umożliwieniu poszerzenia aspektu opieki nad pacjentem  

o dodatkowego profesjonalistę – farmaceutę. Opieka ta stanowiłaby dodatkowy element  

oceny jakości oferowanej przez świadczeniodawcę. Powyższe rozwiązanie znalazłoby 

możliwość zastosowania w kontekście zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów. Omawiany dokument umożliwia 

wprowadzenie dodatkowych wskaźników korygujących w odniesieniu do wybranych 

elementów między innymi organizacji udzielania świadczeń. Powyższy aspekt mógłby 
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znaleźć odzwierciedlenie w wyższej ocenie danego podmiotu w zakresie zarówno jakości 

świadczonych usług jak i oferowanej kompleksowości. 

 

2.5  Organizacja farmakoterapii – rekomendacje, wyzwania na przyszłość 

  

W procesie zapewnienia dostępności do leków refundowanych Fundusz obecnie pełni 

funkcję wykonawczą i finansową. Monitorowanie wydatkowania środków na refundację oraz 

analiza informacji uzyskanych od pacjentów, podmiotów leczniczych i innych źródeł pozwala 

jednak sformułować i przedstawić następujące rekomendacje dotyczące zarządzania środkami 

na refundację. Rekomendacje te powstały przy współpracy z innymi podmiotami, 

odpowiedzialnymi za przedmiotowy proces.  

Po pierwsze, Fundusz rekomenduje dokonanie analizy programów lekowych pod 

kątem możliwości realizacji udzielanych świadczeń w trybie ambulatoryjnym  

i jednodniowym, z wyeliminowaniem lub znaczącym ograniczeniem trybu hospitalizacji. 

Taka zmiana przyczyniłaby się do lepszej organizacji pracy, większej dostępności  

do konsultacji lekarskiej pacjentów w ramach programów lekowych (porada trwa krócej niż 

innego rodzaju świadczenia) oraz w znaczny sposób ułatwiłaby pacjentom korzystanie z tego 

rodzaju świadczeń medycznych. Niezaprzeczalnie rozwiązanie to przyczyniłoby się  

do zmniejszenia kosztów jednostkowych, a w konsekwencji poprawienia dostępności,  

a przede wszystkim ograniczyłoby liczbę zbędnych hospitalizacji, które zawsze stanowią 

obciążenie dla pacjenta.  Omawiane rozwiązanie ma niezwykle istotny aspekt dla pacjentów, 

ponieważ przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, zarówno w aspekcie zawodowym jak  

i rodzinnym. Osoba chora, zarówno onkologicznie jak i cierpiąca na inną chorobę przewlekłą 

chce funkcjonować normalnie w społeczeństwie, leczyć się skutecznie a jednocześnie  

w sposób najwygodniejszy dla siebie. 

Po drugie, rozważenia wymaga dokonanie zmian (we współpracy z AOTMiT)  

w zakresie wyceny świadczeń udzielanych w trybie ambulatoryjnym, z możliwością jej 

podwyższenia celem zmotywowania podmiotów do wyboru tego trybu udzielania świadczeń.  

Po trzecie, Fundusz rekomenduje bieżącą alokację środków finansowych mającą  

na celu uzupełnienie środków finansowych w tych pozycjach planu rzeczowo – finansowego, 

w których występują nadwykonania z wykorzystaniem środków finansowych z pozycji,  

w których występują niedowykonania. Dla racjonalnego wykorzystywania tych środków 

finansowych uzasadnione jest, aby omawiana alokacja następowała raz na kwartał. Podkreślić 

należy, że monitorowanie alokacji powinno docelowo obejmować  także merytoryczne 

uzasadnienie, w szczególności podnoszenia poziomu standardów (poprzez zalecenia 

receptariuszowe) farmakoterapii i poziomu faktycznego przyjmowania przez pacjentów 

niezbędnych leków. 

Po czwarte, uproszczenia wymagają poszczególne moduły Systemu Monitorowania 

Programów Terapeutycznych (SMPT) dla odzwierciedlenia rzeczywistego procesu 

leczniczego pacjentów. Założenia z ubiegłych lat dotyczące poszczególnych modułów SMPT 



31 
 

budowane były przy zachowania celu „pilnowania” procesu terapeutycznego poszczególnych 

pacjentów i uniemożliwieniem dalszego wprowadzania informacji na temat leczenia tego 

pacjenta. Obecna sytuacja stwarza ryzyko odstąpienia od dalszego wprowadzania informacji 

na temat leczenia pacjenta, którego np. termin wizyty z powodów niemedycznych został 

przesunięty w czasie. Program powinien odzwierciedlać rzeczywisty proces leczniczy, tak 

aby mieć pełną informację o terminach kolejnych wizyt, terminach przyjmowania leku, 

ewentualnych działaniach niepożądanych itp. Mając pełną wiedzę na temat przebiegu procesu 

terapeutycznego pacjentów posiada się narzędzie do sprawowania kontroli nad tym procesem. 

Po piąte, uzasadnionym jest wykorzystanie rejestru SMPT do wprowadzania nowych 

narzędzi dzielenia ryzyka, opartych o „płacenie za efekt”. Kluczowe tutaj jest precyzyjne 

ustalenie co jest punktem odniesienia do oceny zasadności funkcjonowania danego programu 

lekowego (np. czas do progresji, jakość życia podczas terapii, zestawiona z czasem przeżycia, 

współczynnik dodatkowych świadczeń realizowanych na rzecz pacjentów – np. częstość 

hospitalizacji). Takie wykorzystanie omawianej aplikacji mogłoby stanowić narzędzie dla 

Ministra Zdrowia do podejmowania decyzji o kontynuowaniu danego programu lekowego,  

w zależności od uzyskiwanych korzyści zdrowotnych w stosunku do przewidywanych. 

Przewidywane korzyści mogłyby dotyczyć wynegocjowania przez Komisję Ekonomiczną 

niższych cen leków już dostępnych w programach lekowych, po zweryfikowaniu ich 

skuteczności w toku wdrożonej terapii, a tym samym zwiększyć ilość sfinansowanych  

za określoną kwotę środków terapii. 

I po szóste, należy podjąć współpracę z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi  

w zakresie ustalana standardów uczestnictwa pacjentów w programach lekowych. Takie 

rozwiązanie ma uzasadnienie w przypadku bardzo dużej grupy pacjentów kwalifikujących się 

do programu lekowego (za przykład może posłużyć program lekowy leczenie WZW C), gdzie 

stan pacjentów jest różny i czas oczekiwania na włączenie do terapii poszczególnych chorych 

jest zróżnicowany. W takiej sytuacji konsultant, we współpracy z płatnikiem może podjąć 

działania mające na celu przekazanie wytycznych dotyczących kolejności zapisywania 

pacjentów do kolejki oczekujących, a tym samym włączania do terapii.  

 

2.6. Program monitorowania satysfakcji (POZ)  

 

Fundusz działa na rzecz pacjentów, więc istotne jest aby ich głos został uwzględniony 

przy projektowaniu rozwiązań, których celem jest wzrost jakości udzielanych świadczeń. 

Wychodząc z tego założenia w Funduszu prowadzone są prace nad projektem: monitorowanie 

satysfakcji pacjenta z udzielanych świadczeń – ankieta Badanie satysfakcji pacjenta 

podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Pilotaż ankiety rozpoczął się 5 listopada 2015 r.  

i trwał do końca miesiąca. Pilotażowe badanie skierowane było do pacjentów, którzy w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy skorzystali ze świadczeń POZ (z wyłączeniem nocnej i świątecznej 
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pomocy lekarskiej). Zakłada się, że począwszy od 2016 r. ankieta będzie przeprowadzana 

cyklicznie.  

W ramach pilotażu anonimowa ankieta została udostępniona pacjentom w formie 

elektronicznej na stronie internetowej Funduszu, a także w formie papierowej w punktach 

obsługi pacjentów w siedzibach oddziałów wojewódzkich oraz ich delegatur. Ankieta składa 

się z 22 pytań, które dotyczą głównie kwestii organizacji udzielania świadczeń np.: 

 co jest dla Pani/Pana najważniejsze podczas korzystania ze świadczeń? (uprzejmość  

i życzliwość osób zatrudnionych w rejestracji, umiejętność przekazywania informacji 

przez pracowników rejestracji, umiejętność przekazywania informacji przez personel 

medyczny, warunki lokalowe itp.); 

 czy w sposób zrozumiały udzielano Pani/Panu informacji o stanie zdrowia/ trybie  

i sposobie leczenia? 

 proszę ocenić dostępność do rejestracji telefonicznej - łatwość dodzwonienia  

się (w skali od 1 do 5). 

Warto podkreślić, że formularz ankiety uwzględnia większość uwag zgłoszonych w trakcie 

konsultacji z zainteresowanymi środowiskami. Projekt przekazano do 63 organizacji  

i instytucji m.in.: uczelni medycznych, środowisk i organizacji skupiających Pacjentów, 

konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz pielęgniarstwa rodzinnego,  

a także organizacji skupiających lekarzy POZ.  

Analiza uzyskanych na podstawie ankiet informacji umożliwi opracowanie rozwiązań, 

które usprawnią organizację udzielania świadczeń. Wnioski mogą zostać - w miarę 

możliwości - przeformułowane na konkretne zalecenia usprawniające funkcjonowanie 

placówek medycznych.  

 

2.7. W kierunku modeli motywowania do lepszej dostępności i jakości - współczynniki 

korygujące 

 

Prezes Funduszu określając wartość zobowiązania Funduszu wobec 

świadczeniodawcy, może stosować współczynniki korygujące mające na celu,  

w szczególności polepszenie jakości i zwiększenie dostępności udzielanych świadczeń -

załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.  

w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Jest  

to rozbudowana kompetencja Prezesa Funduszu dająca możliwość stosowania 

współczynników przy finansowaniu świadczeń, mająca na celu zachęcanie 

świadczeniodawców do lepszego/ optymalnego wykonywania umowy, poprzez podnoszenie 

jakości i dostępności realizowanych świadczeń. Jest to tym samym kolejne z narzędzi, które 

pomoże docenić i premiować tych świadczeniodawców, którzy zapewniają pacjentom 

najwyższą jakość świadczeń i obsługi. Współczynniki korygujące mogą być zastosowane, 

poprzez zastosowanie mnożników, dla: grup świadczeniobiorców, albo świadczeń, albo 

świadczeniodawców, albo grup osób wykonujących zawód medyczny. Powyższe będzie 
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uzupełniało elementy jakościowe oceniane na „wejściu” do systemu, tj. kryteria oceny ofert 

oceniane na etapie procedury konkursu ofert (czyli potencjał do wykonania umowy).  

W założeniu współczynniki korygujące mające wpływ na różnicowanie poziomu 

finansowania, powinny odnosić się do procesu realizacji świadczeń oraz jego wyniku, a nie 

stanowić powielenia kryteriów ocenianych w procesie wyboru ofert do zawarcia umowy. 

Prezes Funduszu zwrócił się do wszystkich oddziałów wojewódzkich oraz komórek 

Centrali Funduszu z prośbą o przekazanie propozycji parametrów jakości i dostępności  

do świadczeń, możliwych do wykorzystania przy opracowaniu omawianego narzędzia,  

tj. współczynników korygujących. Propozycje zostaną przyporządkowane do określonych 

kategorii dotyczących  m.in. struktury udzielanych świadczeń, dostępności do świadczeń dla 

grup świadczeniobiorców zróżnicowanych wiekowo, dostępności do świadczeń w zależności 

od stanu pacjenta, efektywności procesu leczenia, kontynuacji procesu leczenia w innych 

zakresach świadczeń, czasu oczekiwania w kolejce oczekujących, itp. Uporządkowany 

materiał będzie stanowił punkt wyjścia do dalszych prac polegających na merytorycznej 

ocenie przedstawionych propozycji, ocenie skutków finansowych, a następnie szerokiej 

konsultacji zewnętrznej z udziałem specjalistów medycznych i świadczeniodawców. Przyjęte 

ostatecznie współczynniki zostaną ujęte w poszczególnych zarządzeniach Prezesa w sprawie 

określenia warunków zawierania i realizacji umów, w tym w szczególności we wzorach 

umów w poszczególnych rodzajach świadczeń. 

2.8.  Monitorowanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne  

 

Kolejnym z podejmowanych przez Funduszu działań, których celem jest poprawa 

dostępności do świadczeń, jest monitorowanie Systemu Państwowego Ratownictwa 

Medycznego. Centrala Funduszu od 2014 roku obserwuje występowanie zjawiska odmów 

przyjęć przez podmioty lecznicze pacjentów przywożonych przez zespoły ratownictwa 

medycznego (ZRM). Pozyskane wówczas od poszczególnych oddziałów wojewódzkich dane 

wskazały na niepokojącą częstotliwość występowania przedmiotowego zjawiska. Skutkiem 

przedmiotowego monitorowania stało się m.in. opracowanie wytycznych, mających na celu 

ujednolicenie metodologii badań odmów przyjęć.  

 Wyżej wymienione wytyczne zostały wprowadzone z początkiem 2015 roku  

i pierwszy raz zastosowane do przygotowania analizy z danych pozyskanych za okres  

od stycznia do marca 2015 r. (I kwartał 2015 r.). W analogiczny sposób OW NFZ zbierały 

informacje na temat przypadków odmów przyjęć przez podmioty lecznicze pacjentów 

przywożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM) w okresie od kwietnia  

do czerwca 2015 r. (II kwartał 2015 r.), czego wynikiem była możliwość opracowania analizy 

porównawczej powyższych dwóch okresów sprawozdawczych. 

 Z analizy danych wynika, iż w I połowie 2015 r. odnotowano łącznie 1147 

przypadków odmów, z czego 687 w I kwartale 2015 r. oraz 487 w II kwartale 2015 r.,  

czyli ogólna liczba odmów zmniejszyła się o 200. Ponadto w 10 z 16 województw 
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zanotowano w II kwartale 2015 r. spadek liczby odmów przyjęć pacjentów w porównaniu  

do I kwartału 2015 r. Zauważalny jest również spadek ogólnej liczby odmów przyjęć 

pacjentów w poszczególnych miesiącach I połowy 2015 r. – w czerwcu odnotowano spadek 

liczby odmów o ponad 38 % w stosunku do stycznia. Dowodzi to, iż działania OW NFZ, 

polegające na wyjaśnianiu każdego przypadku odmowy oraz realizacja innych wytycznych 

przekazanych przez Centralę Funduszu, skutkują zmniejszeniem się liczby przypadków 

odmów. 

 W tym miejscu wskazać należy, iż cel w postaci eliminacji zjawiska odmów jest stale 

monitorowany. Szczególne zainteresowanie poszczególnych oddziałów wojewódzkich 

przedmiotowym zjawiskiem i konieczność wyjaśniania przez Świadczeniodawców każdego 

przypadku odmowy, a w przypadkach budzących wątpliwości, przeprowadzanie kontroli 

doraźnych, sprawiły iż liczba odmów zdecydowanie się zmniejszyła. Organizacja spotkań 

przedstawicieli oddziałów wojewódzkich ze świadczeniodawcami realizującymi umowy  

w rodzaju: leczenie szpitalne i dysponentami ZRM z udziałem pracowników urzędów 

wojewódzkich oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz 

konsultantami w innych dziedzinach medycyny skutkowała wypracowaniem w wielu 

województwach zaleceń dla dyspozytorów medycznych oraz kierowników ZRM, 

dotyczących właściwej organizacji transportów określonych grup pacjentów, celem eliminacji 

błędów popełnianych przez ZRM w aspekcie decyzji, do którego szpitala należy 

transportować pacjenta, a także poprawą stosunków pomiędzy poszczególnymi jednostkami 

Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Wszystkie opisane powyżej działania znacząco 

wpłynęły na poprawę sytuacji dotyczącej zjawiska odmów przyjęć przez podmioty lecznicze 

pacjentów przywożonych przez ZRM. 

 Podkreślić należy, że Centrala Funduszu ściśle współpracuje z oddziałami 

wojewódzkimi, mając na względzie poprawę sytuacji pacjentów transportowanych przez 

ZRM do podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie SOR i IP.  

 

2.9. „NFZ 24” – Zmiany w zakresie szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) i izb  

     przyjęć  (IP)  

 

 Przeprowadzona przez Fundusz analiza skutków zarządzenia Prezesa Funduszu z dnia 

19 grudnia 2013 r. w sprawie zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, 

potwierdziła prawdziwość podnoszonych przez środowisko ratownicze argumentów, 

dotyczących ryzyka obniżenia poziomu finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych. 

Skutkiem powyższego badania było podjęcie działań zmierzających do powstrzymania 

negatywnych tendencji.  

 W dniu 11 kwietnia 2014 r. Prezes Funduszu powołał Zespół ds. opracowania nowych 

rozwiązań systemowych finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie szpitalnego 

oddziału ratunkowego i izby przyjęć (SOR/IP). W pracach zespołu problemowego, jako 
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przedstawiciele nadzoru merytorycznego, tj. Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej 

oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej, brali udział prof. dr hab. n. 

med. Juliusz Jakubaszko – Prezes PTMR, prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny – 

Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, prof. dr hab. n. med. Leszek 

Brongel – Członek Zarządu PTMR oraz dr n. med. Grzegorz Michalak – Konsultant 

Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej dla woj. mazowieckiego. Ponadto w pracach 

Zespołu brali udział pracownicy Centrali i wytypowanych oddziałów wojewódzkich NFZ, a 

także reprezentanci Świadczeniodawców (m.in. przedstawiciele podmiotów udzielających 

świadczenia dla dzieci (szpitale dziecięce) i posiadających w swojej strukturze szpitalne 

oddziały ratunkowe). Współpraca – płatnika, nadzoru merytorycznego oraz przedstawicieli 

Świadczeniodawców – zaowocowała szeregiem zmian w zasadach ustalania wartości ryczałtu 

dobowego dla szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz sprawozdawczości świadczeń 

zrealizowanych. Ma to wpływ przede wszystkim na jakość realizowanych świadczeń w 

szpitalnym oddziale ratunkowym oraz przekłada się na ich większą dostępność. 

 Zasadniczym elementem zmian jest wprowadzenie nowych, ujednoliconych w całym 

kraju algorytmów określania ryczałtu dobowego dla szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz 

izb przyjęć, uwzględniających specyfikę udzielanych tam świadczeń, jak również 

charakterystykę potencjału wykonawczego tj. personel medyczny, wyposażenie w sprzęt  

i aparaturę medyczną, a także możliwości diagnostyczno – terapeutycznych.  

 Nadzór merytoryczny zaproponował również  szereg zmian w katalogu procedur 

medycznych wg ICD-9 wykonywanych w szpitalnym oddziale ratunkowym. Ponadto prof.  

L. Brongel wraz z zespołem, przygotowali opis postępowania medycznego z pacjentem  

w SOR, ze względu na rodzaj zagrożenia zdrowotnego, aby możliwe było wprowadzenie 

standaryzacji postępowania w SOR-ach. Z uwagi na modyfikację dotychczasowego katalogu 

procedur medycznych wg ICD-9 wykonywanych w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz 

izbie przyjęć, a także konieczność wprowadzenia do sprawozdawczości nowych procedur 

medycznych, istotnych w szczególności ze względu na przyczyny nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, wdrożenie nowego algorytmu określania ryczałtu dobowego dla SOR/IP 

przeprowadzone zostało etapowo. Powyższa zmiana skutkuje tym, że w skali całego kraju 

wzrost finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych szacowany jest na kwotę ok. 230 

mln. zł. Stanowi to wzrost finansowania rok do roku o ok. 24%. 

 Wprowadzenie nowego sposobu wyliczenia stawki ryczałtu dobowego poprzedzone 

zostało analizą skutków finansowych dla podmiotów leczniczych realizujących świadczenia 

w tym zakresie, jak również dla oddziałów wojewódzkich NFZ. W ramach analiz 

przeprowadzono liczne symulacje, które pozwoliły na wybór najbardziej optymalnego 

wariantu zmian w tym zakresie. Ponadto zaznaczyć należy, iż w związku z powyższym 

Narodowy Fundusz Zdrowia podjął współpracę z Ministerstwem Zdrowia oraz Agencją 

Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu potwierdzenia kompetencji Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia do ustalenia, w drodze zarządzenia, jednolitego dla 

wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ sposobu finansowania świadczeń opieki 
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zdrowotnej udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym. Jak ustalono, wprowadzone 

przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmiany nie wypełniają kryteriów zmiany 

taryfikacji świadczeń i znajdują się poza definicją taryfikacji świadczeń określoną w art. 5 pkt 

42a ustawy o świadczeniach. 

 Zasadnicze zamiany nastąpiły również w obszarze sprawozdawczości w IP. Analiza 

potencjału szpitalnych izb przyjęć, ich rola w strukturze szpitala, jak również analiza procedur 

sprawozdawanych przez świadczeniodawców zaowocowała propozycją pogrupowania 

procedur ICD 9 i przypisania ich do poszczególnych produktów jednostkowych, co pozwoliło 

na skrócenie i uproszczenie wykazu produktów jednostkowych wykazywanych  

w sprawozdawczości z IP. Konsekwencją powyższego jest propozycja wprowadzenia 

załącznika dedykowanego dla IP. Doprecyzowano również zapisy dotyczące liczby dni 

przyjętych do kalkulacji (okres z którego należy pozyskać dane do przeliczeń). 

 W roku 2015 Narodowy Fundusz Zdrowia podjął również prace zmierzające  

do poprawy zabezpieczenia pomocy doraźnej realizowanej dla pacjentów w godzinach 

wieczornych, nocnych oraz w dni świąteczne. W ramach prac nad opieką koordynowaną nad 

pacjentem Ministerstwu Zdrowia zaproponowano, mi.in. wprowadzenie w szczegółowych 

kryteriach oceny ofert dla świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka 

zdrowotna, w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej posiadanie  

w swojej strukturze przez Świadczeniodawcę SOR lub IP w lokalizacji. Niniejsze ma bowiem 

wpływ na dokonywanie właściwej segregacji pacjentów zgłaszających się do danego 

podmiotu. Jest również odpowiedzią na wielokrotnie zgłaszane przez środowisko postulaty  

w zakresie nadmiernego obciążenia Świadczeniodawców posiadających SOR lub  

IP pacjentami, którzy z racji schorzenia oraz zgłaszanych dolegliwości powinni być objęci 

opieką w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  

 W obecnej chwili rozważana jest również możliwość wprowadzenia dla świadczeń 

opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: nocnej i świątecznej 

opieki zdrowotnej dodatkowego parametru jakości i dostępności do świadczeń 

(współczynnika korygującego), określonego w „Ogólnych warunkach umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej”. Dana propozycja dotyczy wprowadzenia współczynnika 

aktywności pacjentów przyjmowanych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w 

odniesieniu do pacjentów zgłaszających się do SOR i IP w obszarze wzajemnie 

pokrywającym się. Wprowadzenie powyższego współczynnika korygującego ma stanowić 

czynnik motywujący dla Świadczeniodawców, wpływający na zwiększenie dostępności  

do świadczeń w godzinach wieczornych, nocnych i dni świąteczne. Kolejnym, 

rekomendowanym kierunkiem działań powinno być zwiększenie dostępności do wybranych 

poradni specjalistycznych działających w godzinach wieczornych, nocnych i w dni 

świąteczne, w  szczególności chirurgia ogólna, okulistyka, laryngologia czy ortopedia. 
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2.10.  Opieka koordynowana  

 

Fundusz przystąpił do realizacji projektu: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie 

do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I 

Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”. Projekt 

jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, a jego realizacja przez Fundusz oparta jest o umowę zawartą z Ministrem 

Zdrowia w dniu 23 października 2015 roku.  

Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności opieki zdrowotnej w Polsce 

poprzez wprowadzenie standardów organizacyjnych i medycznych, a także modelu 

finansowania świadczeń, które doprowadzą do integracji obecnie zatomizowanych etapów 

profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Głównym rezultatem projektu będzie 

stworzenie rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, ułatwiających dostęp  

do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

Do głównych działań należy tu zaliczyć wypracowanie modeli opieki koordynowanej,  

w której zasadniczą rolę będzie odgrywała podstawowa i ambulatoryjna opieka zdrowotna  

z elementami profilaktyki. Ponadto planuje się przygotowanie publikacji dotyczącej 

najlepszych rozwiązań międzynarodowych oraz  zorganizowanie konferencji mającej na celu 

dyskusję z interesariuszami systemu ochrony zdrowia na temat głównych założeń 

implementacji nowych rozwiązań. W ramach projektu planowane jest podjęcie akcji 

edukacyjnej skierowanej do pacjentów oraz przedstawicieli podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą na temat planowanych zmian polegających na wprowadzeniu opieki 

koordynowanej. 

Zadania projektu wymagające specjalistycznej wiedzy eksperckiej z zakresu opieki 

koordynowanej na poziomie międzynarodowym będą realizowane we współpracy z Bankiem 

Światowym. Aktywność Banku Światowego polegająca m.in. na tworzeniu platform 

edukacyjnych, zbieraniu najnowszej wiedzy, analizie nowych trendów i proponowaniu 

najlepszych rozwiązań dla 188 państw członkowskich, pozwoli na zapewnienie najwyższej 

klasy ekspertów w celu przygotowania rozwiązań organizacyjnych dostosowanych do potrzeb 

polskiego systemu ochrony zdrowia. 

Projekt ten stanowi pierwszy etap wieloletniego procesu wdrażania w Polsce systemu 

koordynowanej opieki zdrowotnej. Następnymi krokami będzie etap drugi - pilotażowy, 

realizowany w latach 2017-2021 w wybranych lokalizacjach oraz trzeci etap - wdrożeniowy 

w całym kraju w perspektywie 2019 – 2023. 

  



38 
 

3. ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ WYDATKOWANIA ŚRODKÓW 

NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

 

Zarządzanie systemem zapewnienia świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych jest procesem złożonym, angażującym szereg podmiotów. Warto 

podkreślić, że zakres odpowiedzialności i kompetencje poszczególnych podmiotów podlegały 

w tym zakresie systematycznej ewolucji i należy przyjąć, że również ich obecny stan nie jest 

ostateczny. Fundusz jest zobowiązany do zarządzania systemem zabezpieczenia świadczeń 

zdrowotnych w sposób zapewniający systematyczną poprawę efektywności wydatkowanych  

środków ubezpieczonych. Wymaga to w pierwszej kolejności dobrego planowania, opartego 

na rzetelnych i pogłębionych analizach, sprawnej organizacji, wykorzystania mechanizmów 

motywujących i wreszcie monitorowanie i kontrolę poziomu osiągnięcia wyznaczonych 

celów. 

Jedną z przyczyn niedostatecznego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych 

ubezpieczonych jest nieadekwatne w stosunku do nich wykorzystanie środków  

na świadczenia zdrowotne. W związku z powyższym Fundusz podejmuje wyzwanie takiej 

reorientacji działalności, która pozwoli zniwelować „ekonomiczno-centryczny” wymiar 

systemu aby przy pomocy środków finansowych, pozostających w dyspozycji płatnika 

uzyskać maksymalną wartość dodaną w postaci lepszej dostępności do skutecznych 

świadczeń, koncentracji na potrzebach, edukacji i koordynacji w zaspokajaniu tych potrzeb.  

Jednym ze sposobów realizacji powyższych celów jest poprawa efektywności 

wydatkowania środków publicznych - w tym ograniczenia wydatków tam, gdzie nie  

są wystarczająco efektywne. Odnosi się to przede wszystkim do racjonalizacji zasad 

kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich rozliczania. Poprawa efektywności  

w tym przypadku zmierza do osiągnięcia maksymalnego efektu (lepsza jakość, większa 

dostępność) w warunkach określonego i ograniczonego planem poziomu finansowania.  

W tym kierunku zmierzają omówione w dalszej części rozdziału działania Funduszu, które  

w ostatnim okresie koncentrowały się i będą rozwijane w pierwszej kolejności w  kluczowych 

obszarach. 

Warto w tym miejscu również wskazać, że wprowadzenie przez ustawodawcę 

narzędzia planistycznego w postaci map ma na celu określenie potrzeb zdrowotnych, które 

dadzą podstawy zarówno do działań w kierunku wyrównania dostępności ale także 

ograniczenia potencjału podmiotów leczniczych, tam gdzie generuje to zbędne, z punktu 

widzenia potrzeb zdrowotnych, koszty stałe po stronie podmiotów leczniczych. Dla płatnika 

będzie to podstawą do stosownej alokacji środków na etapie planowania, zarówno w procesie 

opracowania map jak i wdrażania wniosków po ich opracowaniu i przyjęciu. Wobec 

możliwości zawierania dłuższych umów na świadczenia opieki zdrowotnej pojawia się 

konieczność bardziej elastycznym ich dostosowywaniem do zmieniających się potrzeb 

pacjentów, rozwoju technologii medycznych czy zmian po stronie profesjonalistów 

wykonujących zawody medyczne. Nowo przyjęte ogólne warunki umów takie zmiany 

umożliwiły. Pośrednio temu służy także ujednolicenie standardów w zakresie finansowania 
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świadczeń ponad wartość umowy. Z kolei zarządzanie umowami nie byłoby kompletne bez 

elementu kontroli, który także zostaje dostosowany do nowych warunków. 

3.1. Mapy potrzeb zdrowotnych - analiza i planowanie wydatkowania środków  

na świadczenia zdrowotne 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia bierze udział w procesie przygotowania przez 

Ministerstwo Zdrowia map potrzeb zdrowotnych. Potrzeba opracowania map potrzeb 

zdrowotnych wynika z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych. Na potrzeby m.in. tego przedsięwzięcia w Centrali Funduszu został 

utworzony Departament Analiz i Strategii, który przygotowuje podstawy do podejmowanych 

decyzji, a także monitoruje stopień osiągnięcia celów poprawy dostępności i jakości 

świadczeń. W zakresie samych map przygotowane zostały obszerne zestawy danych, 

obejmujących w szczególności: 

− informacje o świadczeniach kardiologicznych udzielanych przez poszczególnych 

świadczeniodawców; 

− dane o liczbie i rozmieszczeniu personelu medycznego udzielające świadczeń  

z zakresu kardiologii onkologii; 

− dane o migracji pacjentów pomiędzy województwami i powiatami (świadczenia 

kardiologiczne). 

Ponadto, w przedmiotowym zakresie prowadzi prace powołany przez Prezesa Funduszu 

zespół roboczy ds. map zdrowotnych pod kierunkiem, dyrektora wielkopolskiego oddziału 

wojewódzkiego. Do chwili obecnej zespół ustalił wskaźniki i mierniki wykorzystywane w 

poszczególnych zakresach świadczeń  przy tworzeniu planu zakupu świadczeń oraz poddał je 

weryfikacji celem stworzenia porównawczego materiału analitycznego. Określono stopnie 

agregacji danych. Po przekazaniu pierwszych mapy potrzeb zdrowotnych przez Ministerstwo 

Zdrowia, dotyczących onkologii i kardiologii, opracowane zostaną kierunki dalszego 

postępowania w zakresie map potrzeb zdrowotnych dla pozostałych świadczeń. W końcu 

października odbyła się wideokonferencja, w trakcie której członkowie zespołu ustalili,  

że w dalszej kolejności podejmą prace w kierunku przygotowania danych na potrzeby map  

w zakresie: neurologii, otorynolaryngologii, okulistyki, anestezjologii i intensywnej terapii. 

 

 3.2. Ogólne warunki umów jako narzędzie do zarządzania umową  

 

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych wynikała z jednej strony z długiego okresu obowiązywania dotychczasowych 

regulacji, które w kilku aspektach wymagały dostosowania do zmienionego otoczenia 

prawnego, z drugiej zaś była wymuszona zmianą delegacji ustawowej w zakresie trybu 

uzgadniania ogólnych warunków umów. Narodowy Fundusz Zdrowia współpracował  
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z Ministerstwem Zdrowia na wszystkich etapach tworzenia i konsultowania tego aktu 

prawnego.  

Dzięki nowelizacji ustawy o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej 

ze środków publicznych możliwe jest zawieranie dłuższych, pięcio- a w przypadku szpitali 

10-letnich umów z podmiotami leczniczymi. Tak długie umowy wymagały z kolei bardziej 

precyzyjnych zapisów co do możliwości ich zmieniania w czasie, nie tylko w procesie 

konkursów ale także zmian na poszczególne okresy rozliczeniowe, które z jednej strony 

pozwoliłyby na bieżące dostosowywanie do potrzeb pacjentów a z drugiej umożliwiły płynną 

reorganizację pracy po stronie szpitali i przychodni. Pożądane było także wdrażanie 

mechanizmów premiujących poprawę jakości i dostępności świadczeń.  

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. dostosowano  

do przepisów ustawowych, które zostały wprowadzone po 2008 r., tj.: nowelizacje ustawy  

o świadczeniach (m.in. w zakresie świadczeń gwarantowanych i taryfikacji oraz kolejek 

oczekujących), ustawy refundacyjnej, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach 

pacjenta. Przede wszystkim jednak wprowadzono kilka nowych rozwiązań, które mają 

poprawić jakość i dostępność do świadczeń - Prezes Funduszu określając wartość 

zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy będzie mógł stosować współczynniki 

korygujące (określające wysokość mnożników dla: grup świadczeniobiorców, albo 

świadczeń, albo grup osób wykonujących zawód medyczny). Ponadto wprowadzono 

obowiązek stosowania przez świadczeniodawców kwestionariusza jakości określonego przez 

Prezesa Funduszu oraz okołooperacyjnej karty kontrolnej. Założeniem kwestionariusza 

jakości jest, aby świadczeniodawca, po zakończonym leczeniu przedstawiał 

świadczeniobiorcy do wypełnienia na zasadach dobrowolności  

i anonimowości ankiety w sprawie jakości udzielonych świadczeń. Opinia pacjentów w tym 

zakresie, będzie podstawą do wprowadzenia zmian poprawiających satysfakcję pacjentów  

z udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Natomiast stosowanie okołooperacyjnej karty 

kontrolnej ma na celu zapewnienie, by przed rozpoczęciem operacji, w jej trakcie  

i po zakończeniu zostały wykonane wszystkie niezbędne czynności, co pozwoli  

na uporządkowanie i ujednolicenie stosowanych  procedur i przełoży się na ograniczenie 

ryzyka pomyłki oraz wyeliminowanie błędów przy zabiegach operacyjnych. 

Pozostałe zmiany dotyczą m.in. uszczegółowienia trybu ustalania kwoty zobowiązania 

umów zawartych na okres dłuższy niż rok, co jest szczególnie istotne w przypadku 

wydłużenia okresu obowiązywania umów, o którym mowa w znowelizowanej ustawie  

o świadczeniach. Ponadto dodano regulację dot. przekazania do OW NFZ listy oczekujących 

oraz danych świadczeniodawców objętych planem leczenia w sposób umożliwiający ich 

identyfikację w przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy. Rozporządzenie zawiera 

również przepisy zapewniające wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych oraz 

określające mechanizmy otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków 

finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne  

na przestrzeni lat 2015-2019.  
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Należy podkreślić, że poszczególne regulacje zawarte w rozporządzeniu wchodzą  

w życie w różnych terminach, przy czym przepisy wprowadzające nowe ogólne warunki 

umowy – od dnia 1 stycznia 2016 roku. 

 

3.3. Zespół ds. finansowania świadczeń ponadlimitowych  

 

Prezes Funduszu powołał zespół zadaniowy ds. finansowania świadczeń 

ponadlimitowych pod kierunkiem Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ. Zadaniem 

zespołu było opracowanie standardów oceny świadczeniodawców w celu uniwersalnego 

podejścia oddziałów wojewódzkich NFZ w procesie decyzyjnym refundacji świadczeń 

zrealizowanych ponad limit umowy. Szczegółowym celem prac zespołu było nadto 

wypracowanie jednolitych zasad (algorytmu) alokacji środków finansowych za świadczenia 

zrealizowane ponad limit umowy oraz opracowania standardów oceny świadczeniodawców 

poprzez: 

• ujednolicenie w skali kraju zasad płacenia świadczeń ponadlimitowych, 

• przejrzystość zasad opłacania świadczeń ponadlimitowych, 

• uwzględnienie priorytetów NFZ, 

• ranking (porównywanie) świadczeniodawców. 

Zespół zawnioskował o zastosowanie wypracowanego jednolitego mechanizmu oceny 

świadczeniodawców w poszczególnych zakresach świadczeń jako narzędzia wspierającego 

decyzję alokacji środków finansowych w zakresie świadczeń ponadlimitowych. 

Zaproponowano, by w przyszłości dane były opracowywane przez jeden ośrodek np. przez 

zaangażowane w dotychczasowych pracach zespoły analityczne Warmińsko-Mazurskiego  

i Śląskiego OW NFZ, natomiast sama ocena stopnia opłacania usług była w gestii 

poszczególnych OW NFZ. Ponadto wskazano na potrzebę dalszego kontynuowania prac oraz 

rekomendowano priorytetowe potraktowanie płatności za usługi zrealizowane dla dzieci  

(i w taki też sposób były opracowywane analizy). 

Wyniki prac Zespołu zostały przekazane do zaopiniowania wszystkim OW NFZ.  

Z otrzymanych opinii wynika, że na obecnym etapie opracowany model po uwzględnieniu 

danych i dotychczasowych metod własnych powinien stanowić narzędzie pomocnicze, 

wspomagające proces decyzyjny wynikający z dotychczas stosowanej polityki regionalnej. 

Narzędzie powinno być dalej doskonalone i testowane w wybranych zakresach jako model 

weryfikujący stosowane zasady podziału środków. Wskazano też na potencjalne możliwości 

wykorzystania opracowanych narzędzi np. do indywidualnych analiz świadczeniodawców 

pod kątem planowanej kontroli; czy też indywidualnej oceny świadczeniodawcy, przy 

porównywaniu placówek podobnego poziomu referencyjnego i prowadzących porównywalną 

działalność leczniczą. 

Kolejnymi narzędziami, które będą mogły być szerzej stosowane po wejściu w życie 

ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia są rejestry medyczne, które pomogą 
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precyzyjnie i obiektywnie mierzyć osiąganie przez podmioty lecznicze wysokich standardów 

diagnostycznych i terapeutycznych, a tym samym osiąganie najlepszych, możliwych do 

osiągnięcia efektów leczenia. 

 

3.4. Nowe podejście do kontroli  

 

Poprawa efektywności wydatkowania środków na świadczenia zdrowotne wymaga 

nowego podejścia do działalności kontrolnej Funduszu. Istotnym krokiem w tym kierunku 

były zmiany organizacyjne Funduszu, które miały miejsce na początku 2015 roku i polegały 

na powołaniu w Centrali Departamentu Kontroli, a w oddziałach wojewódzkich – wydziałów 

kontroli. Co istotne, w strukturze Departamentu Kontroli wyodrębniono nowe komórki 

organizacyjne, takie jak: 

a) Dział Zarządzania Procesem Kontroli, którego jednym z głównych zadań jest 

optymalizacja procesu kontroli, w tym nadzorowanie i monitorowanie przebiegu 

działalności kontrolnej, określanie metodyki postępowania w istotnych obszarach 

działalności kontrolnej NFZ; 

b) Dział Realizacji Kontroli, którego zasadniczym zadaniem jest przygotowanie  

i przeprowadzanie kontroli świadczeń oraz refundacji w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach; 

c) Sekcję Zwalczania Nadużyć i Współpracy z Organami, której zadania koncentrują się 

w sposób szczególny na identyfikacji oraz zwalczaniu nadużyć w obszarach 

związanych z realizacją umów zawieranych przez NFZ. 

Kolejnym krokiem w kierunku rozwoju działalności kontrolnej Funduszu jest stworzenie 

strategii działalności kontrolnej w obszarze kontroli świadczeniodawców, aptek i ordynacji 

lekarskiej. Takie zadanie Prezes Funduszu postawił Departamentowi Kontroli. Miało  

to na celu wskazanie nowych kierunków działalności kontrolnej NFZ oraz sposobów jej 

realizacji.  

Zgodnie z założeniami Strategii, istotą działalności kontrolnej NFZ jest, oprócz 

wskazywania nieprawidłowości, także podejmowanie działań mających na celu poprawę 

jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, w tym poprzez monitorowanie obszarów, 

w których jakość udzielanych świadczeń może odbiegać od określonych standardów. 

Dotychczasowa działalność kontrolna koncentrowała się dużym stopniu na aspekcie 

finansowym, pomijając bardzo istotny aspekt edukacyjny oraz informacyjny, pozwalający  

na uzyskanie wiedzy o stanie rzeczywistym. Dlatego nową wizją działalności kontrolnej, 

której podporządkowane są wszystkie zawarte w strategii inicjatywy jest „Profesjonalna 

realizacja procesów związanych z działalnością kontrolną Narodowego Funduszu Zdrowia, 

której celem jest pozytywne oddziaływanie na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej.” 

Podczas ustalania celów dla działalności kontrolnej wzięto pod uwagę zarówno oczekiwania 

wobec przebiegu samego procesu jak i oczekiwania wobec wpływu działalności kontrolnej  

na środowisko kontrolne (system opieki zdrowotnej).  
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W strategii wskazuje się na dwa główne cele działalności kontrolnej. Po pierwsze, 

działalność kontrolna powinna  funkcjonować na możliwie najwyższym poziomie dojrzałości 

procesowej, co jest osiągalne przez optymalizację procesu kontroli. Po drugie, działalność 

kontrolna powinna skuteczniej oddziaływać na świadczeniodawców, w celu poprawy jakości 

udzielanych świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów, w szczególności poprzez zwiększenie 

edukacyjnej i informacyjnej roli kontroli. Realizacji powyższych celów ma służyć racjonalne 

wykorzystanie zasobów kadrowych w Wydziałach Kontroli oraz większe wykorzystania 

systemów informatycznych i informacyjnych wspierających procesy kontroli. Dodatkowo, 

Strategia pokazuje nowe podejście do kontroli z dwóch perspektyw: 

 wewnętrznej - dotyczącej poprawy organizacji, zwiększenia jakości i skuteczności procesu 

kontroli oraz zwiększenia skuteczności przepływu informacji wewnątrz Funduszu dla 

wzmocnienia funkcji informacyjnej w kontroli,  

 zewnętrznej – obejmującej ocenę wpływu podjętych działań w obszarze kontroli  

na racjonalne wydatkowanie publicznych środków finansowych na świadczenia opieki 

zdrowotnej, w szczególności w zakresie: przekazywania środków za świadczenia 

faktycznie wykonane, jakości warunków udzielania świadczeń i jakości realizowanego 

przez świadczeniodawców procesu terapeutycznego, a także dostępności do świadczeń, 

weryfikowanych także poprzez badanie satysfakcji pacjentów. 

Punktem wyjścia do określenia przedmiotowej strategii jest założenie, że zwiększenie 

skuteczności
1
 oraz efektywności

2
 w realizacji celów i zadań odnoszących się do działań 

kontrolnych NFZ przełoży się na racjonalizację i podniesienie jakości powszechnego systemu 

opieki zdrowotnej w Polsce, w tym powinna wpłynąć na - szczególnie istotną dla 

świadczeniobiorców - poprawę warunków udzielania świadczeń, szeroko pojętej jakości 

udzielanych świadczeń a także dostępności do nich.  

 Należy podkreślić, że istotnym elementem, zapewniającym efektywność działań  

w obszarze kontroli jest prawidłowo zaprojektowany proces planowania. Planowanie 

działalności kontrolnej NFZ winno być procesem ciągłym opartym na stałej, systematycznej  

i bieżącej analizie zdarzeń zachodzących w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym 

Funduszu. Plany kontroli winny obejmować obszary problemowe zidentyfikowane dzięki 

przeprowadzonej analizie. Typowanie podmiotów do kontroli powinno odbywać się na etapie 

analizy przedkontrolnej, na potrzeby programu kontroli w danym obszarze. Założono także 

zwiększenie udziału procentowego kontroli doraźnych, co umożliwi szybkie reagowanie na 

zidentyfikowane lokalnie, uzasadnione podejrzenia, wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć. 

                                                           
1
 skuteczność rozumiana jako stopień zgodności pomiędzy zamierzonymi a rzeczywistymi skutkami 

działalności. 
2
 efektywność  rozumiana jako  rezultat podjętych działań opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych 

nakładów; efektywność służy racjonalizacji kosztów, oznaczającej wydajność oraz skuteczność wydatkowania 

publicznych środków finansowych w związku z realizacją określonych zamierzonych zadań oraz dążenie 

do uzyskania największych oszczędności w nakładach, przy porównywalnym efekcie (oszczędność oznacza tu, 

że wykorzystywane do realizacji zadań zasoby muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej 

jakości i ilości oraz po najlepszych cenach. 

http://mfiles.pl/pl/index.php/Nakłady
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 Przyjęto również, że sankcje finansowe nie są jedynym środkiem egzekwowania stanu 

pożądanego, dlatego przy opracowywaniu planów kontroli należy mieć na uwadze udział  

i rangę kontroli o  charakterze informacyjnym (dostarczających informacji o stanie 

rzeczywistym). Edukacja świadczeniodawców powinna być stałym elementem opracowanych 

centralnie  jednolitych metodyk kontroli kluczowych obszarów np. prawidłowości 

prowadzenia dokumentacji medycznej. Funkcję edukacyjną będzie również spełniać przyjęta 

w strategii zasada publikowania informacji o wynikach kontroli.  

Na fakt, iż stan zatrudnienia w funkcjonujących w oddziałach wojewódzkich 

Funduszu komórkach odpowiedzialnych za kontrolę nie jest wystarczający do zapewnienia 

prawidłowego nadzoru nad świadczeniodawcami, zwracała uwagę Najwyższa Izba Kontroli 

po przeprowadzonej w 2012 r. kontroli pt. „Prowadzenie kontroli świadczeniodawców oraz 

weryfikacja wykonania zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia” (Kontrola nr P/12/142). W ocenie NIK zbyt mała liczba pracowników,  

w szczególności posiadających medyczne wykształcenie, w tym lekarzy i lekarzy 

stomatologów, wpływała na zbyt niską, w stosunku do potrzeb, liczbę wykonanych kontroli 

oraz niepełną realizację przyjętych planów kontroli. Problem niedoborów kadrowych  

w komórkach kontrolnych realizujących kontrole świadczeniodawców, ordynacji lekarskiej  

i aptek podniesiono także w „Raporcie z analizy działalności kontrolnej Narodowego 

Funduszu Zdrowia” sporządzonym w styczniu 2015 r., po audycie przeprowadzonym przez 

niezależnego audytora.  

Celem nowopowstałego Departamentu Kontroli jest również stworzenie metodyki kontroli 

świadczeń i refundacji, która dotyczyć ma kontroli przeprowadzanych 

na podstawie ustawy o świadczeniach
 

oraz w związku z ustawą 

o refundacji - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 15 grudnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany  

dofinansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych i regulacjami 

wewnętrznymi Narodowego Funduszu Zdrowia, tj. zarządzenie Prezesa Funduszu z dnia  

8 sierpnia 2012 r. i 21 sierpnia 2014 r. Przedmiotowa metodyka to zbiór ujednoliconych zaleceń  

i instrukcji, przeznaczonych do stosowania podczas przeprowadzania postępowań 

kontrolnych, dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej, kontroli aptek oraz refundacji leków 

- regulujący zasady postępowania kontrolujących w procesie kontroli i uwzględniający 

specyfikę postępowania kontrolnego, mającego na celu, w szczególności ocenę jakości  

i efektywności udzielania świadczeń zdrowotnych. 

Zaproponowane opracowanie (tzn. metodyka) ma służyć lepszemu zorganizowaniu 

i wykonaniu kontroli, ponieważ dobór właściwej metodyki badania kontrolnego bezpośrednio 

rzutuje na możliwość osiągnięcia właściwych wyników kontroli (zrealizowania założonych 

celów kontroli). Przyjęcie do stosowania tego dokumentu, ułatwi zrealizowanie celu 

głównego działalności kontrolnej NFZ, którego istotną funkcją jest dostarczenie informacji  

o aktualnym stanie publicznego systemu opieki zdrowotnej, a następnie podjęcie lub 

postulowanie wprowadzenia adekwatnych zmian systemowych, mających na celu naprawę 
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najsłabiej funkcjonujących ogniw tego systemu. W metodyce opisane zostały 

charakterystyczne elementy postępowania i etapy procesu kontroli oraz wiele ważnych 

kwestii, dotyczących m.in. założeń organizacyjno-metodycznych (które opisuje się  

w tematyce kontroli), dokumentowania ustaleń i poszczególnych czynności kontrolerskich  

w trakcie przygotowania i przeprowadzenia kontroli, na które należy zwrócić szczególną 

uwagę. Wskazano także na tzw. dobrą praktykę kontroli oraz najważniejsze zasady 

postępowania kontrolerów (na każdym etapie procesu kontrolnego). Załącznikiem  

do metodyki jest „Karta kontroli” - propozycja zebrania najważniejszych informacji, 

dotyczących danego postępowania kontrolnego, w bardziej czytelnej formie - jeden arkusz. 

 W Funduszu opracowywane są również szczegółowe metodyki w celu standaryzacji 

sposobu postępowania w istotnych dla całego Funduszu obszarach kontrolnych. Istotnym 

przykładem jest tu Metodyka kontroli w Funduszu obejmująca sposób reagowania  

w przypadku uzasadnionego podejrzenia rozliczenia świadczeń, które nie miały miejsca. 

Celem tego opracowania było stworzenie jednolitego, skutecznego narzędzia 

systematycznego monitorowania i reagowania na zidentyfikowane zdarzenia oraz sygnały  

o nieprawidłowościach we wskazanym obszarze. W dłuższej perspektywie celem jest 

zminimalizowanie zjawiska rozliczania przez NFZ świadczeń, które nie miały miejsca. 

Według różnych szacunków Fundusz wydatkuje od kilkuset milionów zł do ponad 1 miliarda 

złotych na świadczenia, które nie miały miejsca lub za które pacjent zapłacił z własnej 

kieszeni. Zjawisko to ogranicza dostępność do świadczeń, ale też stanowi wyraz nieuczciwej 

konkurencji dla zdecydowanej większości dobrze pracujących szpitali i przychodni.  
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4. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

 

Realizacja ustawowych zadań Funduszu wiąże się z nawiązywaniem i utrzymywaniem 

kontaktów z ogromną liczbą osób i instytucji. Utrzymywanie dobrych relacji z tymi 

podmiotami, w tym dbanie o właściwy poziom komunikacji społecznej niewątpliwie służy 

poprawie jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych i leków. Wśród grupy 

interesariuszy szczególne miejsce zajmują pacjenci, w których interesie Fundusz istnieje  

i wykonuje swoje zadania.  

 

Komunikacja z pacjentem, a w tym jakość i sposób przekazywania informacji oraz 

obsługi, ma też niebagatelny wpływ na poziom satysfakcji pacjenta. Dobrze poinformowany 

pacjent, znający zadania i zakres możliwości działań Funduszu, lepiej potrafi poruszać się  

po systemie ochrony zdrowia, a jego oczekiwania są adekwatne do możliwości tego systemu. 

Mając to na uwadze, Fundusz realizuje działania, których celem jest informowanie pacjentów 

– w przystępny i jasny sposób - o zasadach funkcjonowania systemu, dostępności  

do świadczeń, a także o wszelkich nowych rozwiązaniach, których celem jest wzrost jakości 

opieki zdrowotnej. Jednocześnie Fundusz otwiera się szerzej na komunikację ze strony 

pacjenta. Dążenie do poprawy jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych i leków  nie 

może odbywać się bez wysłuchania pacjenta. Przykładem nowoczesnych rozwiązań  

w zakresie komunikacji z pacjentem jest Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). 

W tym rozdziale przedstawione zostały projekty i działania Funduszu, których celem 

jest polepszenie komunikacji społecznej, w tym w szczególności komunikacji z pacjentem. 

Punktem wyjścia działalności Funduszu w tym zakresie jest świadomość, że ubezpieczeni 

mają pełne prawo do wiedzy na temat decyzji płatnika, ich uwarunkowań prawnych  

i ekonomicznych oraz reakcji na zgłaszane problemy. Przy czym związana z tym 

przejrzystość działania Funduszu to nie tylko formalne poinformowanie i udostępnianie 
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oficjalnych dokumentów, ale przekazanie ich w sposób ułatwiający odbiór i zrozumienie. 

Samo podejmowanie pozytywnych dla ubezpieczonych decyzji nie jest wystarczające, jeśli 

docelowi adresaci nie są ich świadomi.  

 

4.1.  Formy komunikacji społecznej Funduszu. 

 

Jednym z narzędzi komunikacji społecznej jest strona internetowa Funduszu, na której 

znajdują się informacje – przewodnik po systemie opieki zdrowotnej, zasadach korzystania  

ze świadczeń w ramach NFZ. Do pacjentów kierowane są także komunikaty m.in. w sprawie 

szczególnych uprawnień przysługujących inwalidom wojennym, wojskowym, 

represjonowanym, kombatantom i innym osobom uprawnionym wymienionym w ustawie  

o świadczeniach. Informacji takich udzielają także w ramach codziennej działalności 

telefonicznie i pisemnie pracownicy Funduszu. Informacje są również publikowane w formie 

ulotek i informatorów oferowanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu.  

Pracownicy Funduszu biorą również udział w szeregu wydarzeń, podczas których 

promowana jest działalność Funduszu - m.in. w spotkaniach z organizacjami pacjenckimi,  

a także w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych w Sejmie, Dniach Ubezpieczonych 

organizowanych przez ZUS, lokalnych wydarzeniach mających na celu promocję zdrowia. 

Od wielu lat realizowany jest projekt edukacyjny „…liczy się każdy oddech”, którego celem 

jest upowszechnienie informacji o astmie, alergii i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc – 

POChP. W ramach tego projektu Pacjenci i ich opiekunowie zapraszani są na bezpłatne 

wykłady i szkolenia/warsztaty. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia obejmował 

patronatem obchody Polskich Dni Spirometrii, Światowego Dnia Spirometrii, Światowego 

Dnia POChP. Doświadczenie pokazuje, że działania te przekładają się na szerszy dostęp 

pacjentów do świadczeń. 

Centrala Funduszu i oddziały wojewódzkie prowadzą również infolinie dla pacjentów: 

telefoniczne i e-mailowa, w ramach których można uzyskać informacje dotyczące spraw 

mieszczących się w zakresie właściwości NFZ. Prowadzona jest również infolinia 

„kolejkowa”– pozwalająca Pacjentowi na uzyskanie informacji o średnim czasie oczekiwania 

na udzielenie świadczenia i pierwszym wolnym terminie. Warto tu również wskazać,  

że w Funduszu prowadzone są prace nad utworzeniem ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii dla 

Pacjentów dostępnej pod jednym numerem telefonu, co zwiększy dostępność Pacjentów  

do informacji i pozwoli na ujednolicenie przekazu.  

W odpowiedzi na zapotrzebowanie Pacjentów na informacje o czasie oczekiwania  

na świadczenia, w ciągu ostatniego roku podjęto szereg działań mających na celu pozyskania 

od świadczeniodawców poprawnych danych z zakresu list oczekujących, aby je następnie  

w sposób czytelny i łatwy do wyszukania zaprezentować w Ogólnopolskim Informatorze  

o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne. Pracownicy NFZ podejmują działania, aby 

publikowane w Informatorze informacje, przede wszystkim o średnim czasie oczekiwania 

oraz pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, były aktualne i rzetelne, a także 
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łatwe do wyszukania przez pacjentów. Dużo zależy tu od dobrej współpracy  

ze świadczeniodawcami, którzy - co należy podkreślić - są źródłem informacji 

publikowanych w Informatorze. W ramach realizacji zadania polegającego na prowadzeniu 

spraw związanych z listami oczekujących wprowadzono również nowe warunki 

automatycznej weryfikacji danych, dzięki którym sprawozdania świadczeniodawców 

zawierające dane niekompletne, niespójne, błędne, w oparciu o wcześniej przekazane przez 

świadczeniodawców informacje, są przez systemy informatyczne NFZ odrzucane  

(ze wskazaniem co wymaga poprawy przez świadczeniodawców). Mechanizm automatycznej 

weryfikacji pozwala na szybkie przekazanie informacji zwrotnej świadczeniodawcy, który 

wskazane błędy będzie mógł od razu poprawić. W oddziałach wojewódzkich NFZ wdrożono 

również bieżące monitorowanie terminowości sprawozdawczości z zakresu list oczekujących. 

W kolejnych miesiącach obserwuje się poprawę wskaźników dotyczących wywiązywania się 

świadczeniodawców ze sprawozdawczości z zakresu list oczekujących, dzięki czemu 

kompletność i aktualność danych w dedykowanym pacjentom Informatorze jest również 

coraz lepsza. 

Warto tu wskazać, że w sierpniu 2015 r. uruchomiono w Ogólnopolskim Informatorze 

o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne nową funkcjonalność, dzięki której 

użytkownicy Informatora mogą w prosty sposób zgłaszać nieprawidłowości dotyczące 

publikowanych informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia. 

Prowadzone wspólnie z pacjentami działania przyczyniają się do poprawy aktualności 

informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia publikowanych  

w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne. 

Funkcjonalność ta została pozytywnie odebrana przez pacjentów i dziennikarzy. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów, aby umożliwić osobom pracującym, 

studentom czy seniorom załatwienie spraw indywidualnych (np. założenie konta w ZIP, 

potwierdzenie zlecenia na wyroby medyczne, złożenie wniosku do sanatorium, uzyskania 

informacji dot. zasad ubezpieczenia i bezpłatnego leczenia) organizowane są również np. dni 

otwarte w oddziałach wojewódzkich Funduszu. Wydłużono także godziny pracy wydziałów 

spraw świadczeniobiorców w oddziałach wojewódzkich. 

Warto podkreślić, że Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia udostępnia osobom 

uprawnionym tj. osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu 

się, możliwość komunikowania się poprzez: pocztę elektroniczną: infolinia@nfz.gov.pl, 

komunikator internetowy SKYPE w formie komunikacji tekstowej. Realizując obowiązek 

ustawy o języku migowym Fundusz umożliwia też osobom niepełnosprawnymi korzystanie  

w kontakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia z bezpłatnej z pomocy tłumacza polskiego 

języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się 

osób głuchoniewidomych (SKOGN). Kwestię tę szczegółowo reguluje zarządzenie  

Prezesa Funduszu z dnia 29 marca 2012 r.  

 

mailto:infolinia@nfz.gov.pl
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4.2.  Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) 

 

System Zintegrowany Informator Pacjenta funkcjonuje od 1 lipca 2013 r. Głównym 

jego celem jest zwiększenie świadomości pacjentów o realizowanych na ich rzecz 

świadczeniach, w tym kosztach leczenia oraz uszczelnienie systemu opieki zdrowotnej  

w zakresie wydatkowanych środków finansowych, poprzez umożliwienie świadczeniobiorcy 

zgłaszania nieprawidłowości zauważonych w udostępnionych mu danych. Warto wskazać,  

że dotychczas wydano 1 147 337 danych dostępowych do ZIP, w tym 1287 przy użyciu 

podpisu kwalifikowanego. Odnotowano natomiast 3 616 626 logowań do systemu ZIP. 

System ZIP integruje cztery aplikacje: dostępne bez logowania „Twój portal” i „Gdzie 

się leczyć” oraz dostępne po logowaniu „Rejestr Usług Medycznych” i „Prawo  

do świadczeń”. Aplikacja „Twój portal” zawiera podstawowe informacje dotyczące prawa  

do ochrony zdrowia oraz prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych, jak również informację o świadczeniach, receptach i lekach, opiece zdrowotnej 

za granicą. Znajduje się tu również miejsce na aktualności i ogłoszenia. Podstawowym celem 

aplikacji „Gdzie się leczyć” jest udostępnienie pacjentom narzędzia do wyszukiwania 

świadczeniodawców mających podpisany kontrakt z NFZ. Za jej pomocą można w prosty 

sposób uzyskać informację o miejscach, w których udzielana jest pomoc medyczna w ramach 

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego z podziałem na rodzaje udzielanych świadczeń 

oraz apteki, w których realizowane są recepty refundowane przez NFZ. Użytkownik ma 

możliwość zapoznania się z danymi teleadresowymi podmiotu leczniczego, godzinami 

przyjęć w ramach umowy z NFZ, harmonogramem pracy komórki, informacjami 

dodatkowymi (mapa z lokalizacją, wyposażenie placówki, dostosowanie placówki do potrzeb 

osób niepełnosprawnych). „Rejestr Usług Medycznych” to aplikacja, która przekazuje 

użytkownikowi informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej, zrealizowanych na jego rzecz 

przez świadczeniodawców mających podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia 

i finansowanych ze środków publicznych. W aplikacji dostępne są moduły: świadczenia 

medyczne, deklaracje POZ, recepty refundowane, uzdrowiska, kolejki oczekujących, 

zaopatrzenie ortopedyczne. Natomiast aplikacja „Prawo do świadczeń” zawiera informacje  

o statusie ubezpieczenia w danym dniu (informacje pobieranie są z usługi sieciowej systemu 

e-WUŚ) oraz o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, numerze NIP i REGON 

odprowadzającego składkę wraz z datą ostatnio odprowadzonej składki.  

 ZIP podlega modyfikacjom i dalszemu rozwojowi. Spośród wielu zmian warto 

wskazać na wprowadzenie możliwości zgłaszania przez użytkownika nieprawidłowości  

w zrealizowanych na jego rzecz świadczeniach, a także funkcję wyświetlania informacji  

o numerze NIP i REGON oraz dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Kolejną 

zmianą rozwojową jest wysyłanie spersonalizowanych komunikatów do użytkowników ZIP 

informujących o zmianie statusu ubezpieczenia - użytkownik informowany jest o każdej 

zmianie statusu ubezpieczenia tzn. zarówno o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym, jak 
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również o utracie tego ubezpieczenia. W dalszej perspektywie system nadal będzie podlegał 

rozbudowie. Proponowane kierunki rozwoju to m.in.: 

− komunikacja z pacjentem poprzez wykorzystanie elastycznej funkcji przesyłania 

komunikatów personalizowanych. Umożliwi to przesłanie informacji do pojedynczego 

pacjenta lub grupy pacjentów spełniającej wybrane kryteria. Rozwiązanie można 

wykorzystać np. do informowania o dedykowanych programach profilaktycznych, 

− powiadamianie użytkownika o wystąpieniu zmiany na koncie, 

− ocena satysfakcji pacjenta. Pacjent będzie mógł ocenić (wg. zadanych kryteriów) 

zrealizowane na jego rzecz świadczenia przez konkretnego świadczeniodawcę, 

− prezentowanie rankingu najlepszych świadczeniodawców na podstawie oceny 

pacjentów,  

− prezentowanie w wyszukiwarce „Gdzie się leczyć?” informacji o kolejkach do danego 

świadczeniodawcy,  

− informowanie o kosztach świadczeń realizowanych na podstawie przepisów 

o koordynacji, 

− informowanie o kosztach z wypłaconych zwrotów realizowanych na podstawie 

przepisów implementujących dyrektywę transgraniczną,  

− wprowadzenie możliwości złożenia wniosku o wydanie karty EKUZ przy użyciu 

podpisu kwalifikowanego, 

− rozszerzenie o procedurę ICD 10, 

− modernizacja interfejsu użytkownika, w tym dostosowanie do urządzeń mobilnych. 

 

4.3. „Akademia NFZ”  

 

Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie od 14 listopada 2011 r do 15 listopada 2015 r., 

realizował współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego projekt „Akademia NFZ”. Głównym celem projektu była poprawa jakości 

zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez poprawę polityki informacyjnej (edukację  

i przekazywanie informacji) prowadzonej przez NFZ w stosunku do podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą oraz pacjentów.  

Głównym działaniem w ramach projektu było przeprowadzenie serii szkoleń dla 

pracowników Świadczeniodawców, którzy posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Funduszu albo udzielają świadczeń 

zdrowotnych na podstawie innych tytułów. Grupę beneficjentów stanowili również pacjenci 

jako odbiorcy treści dotyczących świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych oraz prawach im przysługujących, zamieszczanych w dedykowanym module  

na platformie internetowej. 

W ramach Projektu przeprowadzono ogólnopolskie szkolenia stacjonarne na temat 

zasad udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez 

świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom, zasad funkcjonowania 



51 
 

systemu ochrony zdrowia w Polsce, zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce, 

a także zasad raportowania i sprawozdawczości z realizacji usług medycznych finansowanych 

ze środków publicznych, zasad prawidłowego przygotowania ofert w ramach konkursów  

na świadczenia medyczne finansowane ze środków publicznych oraz zasad udzielania 

informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz 

prawach przysługujących pacjentom. 

 Platforma e-learningowa, przygotowana w ramach projektu Akademia NFZ, zaczęła 

funkcjonować we wrześniu 2013 r. Od tego momentu do dnia 30 października 2015 r. 

założono 13 716 kont użytkowników i zarejestrowano 3 435 548 odwiedzin na portalu. 

Głównymi odbiorcami portalu informacyjnego oraz szkoleń e-learningowych  

są Świadczeniodawcy, ale również wzbudził on szerokie zainteresowanie wśród pracowników 

instytucji zajmujących się Ochroną Zdrowia (pracownicy NFZ, Urzędów Marszałkowskich, 

Ministerstw). Szkolenia dostępne na platformie e-learningowej obejmują następujące tematy: 

 zasady udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez 

świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom, 

 zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, 

 zasady prawidłowego przygotowania ofert w ramach konkursów na świadczenia 

medyczne finansowane ze środków publicznych, 

 zasady raportowania i sprawozdawczości z realizacji usług medycznych 

finansowanych ze środków publicznych, 

 zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce. 

Oferta internetowych kursów oferuje również krótkie formy kształcenia „microlearning”, 

obejmujące tematy: „Wszystko o receptach i refundacji leków”, „Leczenie poza miejscem 

zamieszkania”, „Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?” oraz „Prawa pacjenta  

w angielskiej wersji językowej”. 

 W ramach Projektu Akademia NFZ zorganizowano 5 konferencji ogólnopolskich: 

„Health Systems in Transition – Zarys systemu ochrony zdrowia Polska 2012″,„Zrozumieć 

prawa pacjenta” ,„Jednorodne Grupy Pacjentów. W stronę przejrzystości, efektywności  

i jakości w szpitalach”, „Prawa dziecka – pacjenta”. „Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki 

rozwoju systemu ochrony zdrowia”. Przygotowano również i wydano kilka pozycji 

książkowych i dydaktycznych, dotyczących zdrowia publicznego, praw pacjentów oraz  

e-learningu.  

 

4.4. Strategia komunikacyjna 
 

Fundusz opracował dokument „Strategia komunikacji i kreowania pozytywnego 

wizerunku Narodowego Funduszu Zdrowia w systemie ochrony zdrowia RP”, który wyznacza 

kierunki działań, standardy postępowania oraz narzędzia, które pozwolą w perspektywie 

kilkunastu miesięcy, na poprawę wizerunku Funduszu jako instytucji, która w interesie 
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Pacjentów racjonalnie gospodaruje publicznymi środkami wydatkowanymi na świadczenia 

opieki zdrowotnej.  

Punktem wyjścia było ustalenie, w jaki sposób Fundusz jest postrzegany przez istotne 

dla instytucji grupy docelowe – pacjentów, świadczeniodawców, media. Istotnym elementem 

analizy były wyniki sondażu przeprowadzanego cyklicznie przez certyfikowany ośrodek 

badawczy, które wskazuje, iż na przestrzeni ostatnich 4 lat procent osób negatywnie 

oceniających prace NFZ wahał się od 87 do 75. Dopiero ostatni sondaż z września br. pokazał 

zdecydowany wzrost pozytywnych opinii na temat funkcjonowania Funduszu. Według 

sondażu przeprowadzonego we wrześniu br. w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przybyło 

badanych, którzy pozytywnie oceniają funkcjonowanie NFZ (wzrost o 5 punktów 

procentowych, do 23 proc.), a zarazem zmniejszył się odsetek tych, którzy wypowiadają się  

o Funduszu z dezaprobatą (spadek o 7 punktów procentowych, do 68 proc.); 9 proc. badanych 

nie miało zdania. W ocenie sytuacji została uwzględniona również analiza informacji o NFZ 

na podstawie publikacji medialnych w wybranego okresu. 

 

 

Rys. 1 Wydźwięk publikacji w „prasówce” NFZ (marzec – wrzesień 2015 r.) 

 

Przeprowadzone badania wskazały na potrzebę wypracowania nowego modelu komunikacji 

zarówno zewnętrznej, jak i wewnątrz instytucji. Zmiany wymaga jakość informacji 

przekazywanych przez Fundusz dla świadczeniodawców oraz pacjentów, a także dla mediów. 

Niezbędne są ponadto zmiany modelu komunikacji wewnętrznej Funduszu. Stąd też jednym  

z elementów strategii komunikacji jest „Procedura w sprawie trybu udzielania informacji 

Prasie oraz współpracy z dziennikarzami”.  

Jednym z narzędzi skutecznej komunikacji jest wcześniej już opisany Zintegrowany 

Informator Pacjenta (ZIP). Oprócz funkcji informacyjnej, ZIP będzie służyć również jako 

skuteczne narzędzie komunikacji z ubezpieczonymi. Już w tej chwili możliwe jest przesyłanie 

spersonalizowanych komunikatów do właścicieli kont w ZIP, którzy wyrazili zgodę na ich 

otrzymywanie. Docelowo możliwe będzie również przekazywanie bezpośrednich informacji 

dla wybranych grup odbiorców lub nawet pojedynczych pacjentów.  ZIP może również służyć 

jako narzędzie do oceny satysfakcji Pacjenta. Użytkownicy będą mogli ocenić (wg zadanych 

kryteriów) zrealizowane na ich rzecz świadczenia opieki zdrowotnej przez konkretną 

placówkę medyczną.  

14,8% 
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Kolejnym elementem, który ma ogromny wpływ na komunikację jest język. 

Wprowadzony powinien zostać standard przyjaznego języka publicznego. Na tych polach,  

na których jest to możliwe, język oficjalny powinno się zastąpić prostym, łatwym w odbiorze 

językiem, zrozumiałym dla każdego człowieka, bez względu na jego poziom wiedzy oraz 

wykształcenie3. Centrala Funduszu intensyfikuje działania idące w kierunku wprowadzenia 

prostego języka, np. informacje dla pacjentów na stronie internetowej są przekazywane 

prostym w odbiorze językiem. Także język odpowiedzi udzielanych przedstawicielom 

mediów zmienił się tak, aby w przejrzystej formie wyjaśniać wszelkie wątpliwości i zasady 

funkcjonowania NFZ. Efektem wprowadzonych zmian jest zauważalna od kilku miesięcy 

publikacja w mediach treści komunikatów/informacji prasowych, w całości lub w obszernych 

fragmentach bez wprowadzania przez dziennikarzy niepotrzebnych zmian. Dzięki temu udało 

się wyeliminować prawdopodobieństwo wystąpienia pomyłek wynikających z przekształcania 

czy modyfikowania źródłowego tekstu. 

Uruchomienie nowej strony internetowej Centrali Funduszu oraz OW NFZ, zmiana 

jakości informacji publikowanych na stronie Centrali, opracowywanie informacji prasowych 

dla dziennikarzy według modelu depeszy z uwzględnieniem wypowiedzi Prezesa NFZ –  

to niektóre z realizowanych działań, które już teraz przynoszą wymierne efekty. Niebagatelne 

znaczenie miało też zainicjowanie akcji z udziałem 16 OW NFZ pod wspólnym hasłem „NFZ 

bliżej pacjenta”. Oprócz dni otwartych, oddziały organizują różnego typu inicjatywy w całej 

Polsce uwzględniając specyfikę lokalną i skuteczność wybranych narzędzi w poszczególnych 

regionach. 

Celem strategicznym jest zmiana wizerunku NFZ oraz jego pozytywne wzmocnienie 

jako instytucji, która w interesie pacjentów, w sposób jak najbardziej racjonalny, gospodaruje 

ograniczoną pulą publicznych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej. 

Miernikiem strategicznego celu są wyniki kolejnych cyklicznych badań sondażowych  

na temat postrzegania NFZ przez opinię publiczną. Nie można jednakże zapominać  o tym,  

że polityka informacyjna Funduszu nie może funkcjonować w oderwaniu od polityki 

informacyjnej i strategii Ministerstwa Zdrowia. Niezbędne jest więc zaplanowanie i realizacja 

działań public relations tak, aby NFZ stał się instytucją postrzeganą jako ta, która działa  

„na rzecz i w interesie” pacjenta.  

 

  

                                                           
3Identyfikacja czynników wpływających na skuteczność polityki informacyjnej Płatnika w stosunku  

do Świadczeniodawcy i Świadczeniobiorcy. Rekomendacje. Warszawa, czerwiec 2015 r. , str.14 
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5. GOSPODARKA FINANSOWA. KIERUNKI NOWOCZESNYCH 

ROZWIĄZAŃ  

 

Głównym celem podejmowanych działań w zakresie gospodarki finansowej jest 

organizacja sprawnego systemu finansowo-księgowego umożliwiającego zarządzanie i nadzór 

nad wydatkowaniem środków publicznych w łącznej wysokości 70 mld zł przeznaczonych  

w szczególności na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych dla 33 mln 

ubezpieczonych przez ponad  47 tys. podmiotów leczniczych i aptek.  

 Prowadzenie gospodarki finansowej Funduszu na zasadach określonych w ustawie  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w ustawie  

o finansach publicznych, obejmujące w szczególności opracowywanie planu finansowego 

Funduszu i nadzór nad jego realizacją, a także prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą 

o rachunkowości oraz przyjętymi w Funduszu zasadami rachunkowości, to podstawowe 

zadania realizowane przez Pion Finansowy NFZ.  

 Poniżej zaprezentowano syntetyczne informacje odnoszące się do wybranych 

obszarów gospodarki finansowej NFZ.  
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Zestawienie średniomiesięcznej liczby tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, rocznej kwoty składek 

oraz średniej składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2014, zgodne z układem przyjętym dla 

prognozy przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem wybranych grup osób 

podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu (wg raportów CWU)  

 

Zestawienie średniomiesięcznej liczby tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, rocznej kwoty składek 

oraz średniej składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2014 osób, za które składka opłacana jest 

 z budżetu państwa 

Lp. Wyszczególnienie

średnia 

miesięczna 

liczba tytułów

roczna kwota 

składek

średnia 

miesięczna 

wartość składki 

1 2 3 4 5=kol4/12/kol3

1
OSOBA SPRAWUJĄCA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI NA PODSTAWIE 

UMOWY UAKTYWNIAJĄCEJ (0430)
7 630 9 473 102 103,46

2
OSOBA BEZROBOTNA NIEPOBIERAJĄCA ZASIŁKU DLA 

BEZROBOTNYCH (0911)
1 845 577 1 318 853 568 59,55

3

DUCHOWNY, NIEPROWADZĄCY POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ, OPŁACAJĄCY SKŁADKĘ OD MINIMALNEJ 

PODSTAWY WYMIARU (1010)

29 808 37 211 065 104,03

4

DUCHOWNY, NIEPROWADZĄCY POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ, OPŁACAJĄCY SKŁADKĘ OD ZADEKLAROWANEJ 

NADWYŻKI PONAD MINIMALNĄ PODSTAWĘ WYMIARU (1012)

47 73 854 131,88

5

DUCHOWNY, NIEPROWADZĄCY POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ, BĘDĄCY CZŁONKIEM ZAKONU KONTEMPLACYJNO-

KLAUZULOWEGO LUB MISJONARZEM, OPŁACAJĄCY SKŁADKĘ OD 

MINIMALNEJ PODSTAWY WYMIARU (1020)

4 058 2 381 312 48,90

6
ALUMN SEMINARIUM DUCHOWNEGO, NOWICJUSZ, POSTULANT I 

JUNIORYSTA, PODLAGAJĄCY UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU (1050)
1 529 875 694 47,72

7 ŻOŁNIERZ NIEZAWODOWY W SŁUŻBIE CZYNNEJ (1110) 2 910 1 666 703 47,73

8
FUNKCJONARIUSZ W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ ORAZ KANDYDAT 

NA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO (1114)
3 356 3 032 316 75,29

9 OSOBA PRZEBYWAJĄCA NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM (1211) 104 781 59 583 023 47,39

10

ŚWIADCZENIOBIORCA, ZA KTÓREGO JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 

POMOCY SPOŁECZNEJ ALBO WÓJT, BURMISTRZ LUB PREZYDENT 

MIASTA MA OBOWIĄZEK OPŁACIĆ SKŁADKI (1422))

211 492 119 963 524 47,27

11

STUDENT LUB UCZESTNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH, ZA KTÓREGO 

SZKOŁA WYŻSZA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA 

STUDIA DOKTORANCKIE JEST ZOBOWIĄZANA DO OPŁACENIA 

SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE (1811)

28 209 16 918 669 49,98

12
DZIECKO LUB UCZEŃ NIEPODLEGAJĄCY UBEZPIECZENIU 

ZDROWOTNEMU Z INNEGO TYTUŁU (2110)
19 520 10 920 092 46,62

13
SŁUCHACZ ZAKŁADU KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI 

NIEPODLEGAJĄCY UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU Z INNEGO 

TYTUŁU (2120)

175 98 260 46,84

14

KOMBATANT, ZA KTÓREGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE 

ZDROWOTNE MA OBOWIĄZEK OPŁACIĆ URZĄD do SPRAW 

KOMBATANTÓW i OSÓB REPRESJONOWANYCH (2210)

33 12 723 32,37

2 259 123 1 581 063 905 58,32

[w zł]

SUMA
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Lp. Wyszczególnienie
średnia miesięczna 

liczba tytułów

roczna kwota 

składek

średnia miesięczna 

wartość składki 

1 2 3 4 5=kol4/12/kol3

I ŁĄCZNIE, w tym: 28 231 102 64 100 028 759 189,21

II
W ZAKRESIE SKŁADEK ROZLICZANYCH ZA POŚREDNICTWEM ZUS,

w tym:
25 494 278 60 893 626 326 199,04

1
PRACOWNICY W ROZUMIENIU USTAWY O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH, w tym:
10 273 007 32 496 350 771 263,61

- PRACOWNICY PODLEGAJĄCY UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM (0110) 10 153 820 32 475 121 897 266,53

2
OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ ORAZ OSOBY Z 

NIMI WSPÓŁPRACUJĄCE, w tym:
1 791 862 5 951 197 937 276,77

- OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ (0510) 1 349 043 4 497 807 208 277,84

-

OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ NIEMAJĄCE 

USTALONEGO PRAWA DO RENTY, DLA KTÓRYCH PODSTAWĘ WYMIARU 

SKŁADEK STANOWI ZADEKLAROWANA KWOTA NIE NIŻSZA NIŻ 30% 

MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA (0570)

316 083 1 018 327 432 268,48

3 EMERYCI I RENCIŚCI ŁĄCZNIE, w tym: 8 139 868 16 757 069 488 171,55

-
OSOBY POBIERAJĄCE EMERYTURĘ LUB RENTĘ LUB UPOSAŻENIE,

DLA KTÓRYCH PŁATNIKIEM JEST ZUS
7 639 397 14 755 397 048 160,96

4 SŁUŻBY MUNDUROWE 296 463 1 309 761 181 368,16

5
OSOBY WYKONUJĄCE UMOWY ZLECENIA, UMOWY AGENCYJNE,

w tym:
1 827 419 1 643 231 857 74,93

-
OSOBY WYKONUJĄCE UMOWY ZLECENIA, UMOWY AGENCYJNE LUB UMOWĘ O 

ŚWIADCZENIE USŁUG (0411)
1 826 071 1 640 239 627 74,85

6
OSOBY BEZROBOTNE NIE POBIERAJĄCE ZASIŁKU 

PRZEDEMERYTALNEGO ANI ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO
2 193 644 1 531 472 066 58,18

7
OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY LUB ŚWIADCZENIE 

PRZEDEMERYTALNE
199 820 180 887 188 75,44

8 OSOBY Z POZOSTAŁYCH GRUP UBEZPIECZONYCH W ZUS, w tym 772 196 1 023 655 839 110,47

-

OSOBY, ZA KTÓRE NALEŻY ROZLICZYĆ I OPŁACIĆ SKŁADKI W DOKUMENTACH 

ROZLICZENIOWYCH SKŁADANYCH NIE WCZEŚNIEJ NIŻ ZA NASTĘPNY M-C, PO 

USTANIU TYTUŁU DO UBEZPIECZENIA (3000)

240 457 380 654 849 131,92

-
OSOBY, ZA KTÓRE POMOC SPOŁECZNA ALBO WÓJT, BURMISTRZ LUB 

PREZYDENT MIASTA MA OBOWIĄZEK OPŁACIĆ SKŁADKI (1422)
211 492 119 963 524 47,27

- OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM (1211) 104 781 59 583 023 47,39

-
CZŁONKOWIE RAD NADZORCZYCH, PODLEGAJĄCY Z TEGO TYTUŁU 

UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU (2240)
69 616 95 141 666 113,89

-
STUDENCI STUDIÓW DOKTORANCKICH, ZA KTÓREGO SZKOŁA WYŻSZA JEST 

OBOWIĄZANA DO OPŁACENIA SKŁADEK (1811)
28 209 16 918 669 49,98

-
DZIECI LUB UCZNIOWIE NIEPODLEGAJĄCY UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU Z 

INNEGO TYTUŁU (2110)
19 520 10 920 092 46,62

III
W ZAKRESIE SKŁADEK ROZLICZANYCH ZA POŚREDNICTWEM KRUS,

w tym:
2 736 825 3 206 402 432 97,63

9 EMERYCI I RENCIŚCI 1 229 492 1 349 289 585 91,45

10 OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ 20 129 37 304 664 154,44

11 POZOSTAŁE OSOBY UBEZPIECZONE W KRUS 1 368 475 1 862 004 000 113,39

* definicja tytułu - jeden kod u jednego pracodawcy = 1 tytuł

[w zł]

np. (0110) - kod tytułu do ubezpieczenia określony Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów 

zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń 

płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze 

oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444, z późn. zm.)
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Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w latach 2007- 2015 

 

Przychody i koszty wynikające z realizacji zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b ustawy  

w okresie I-IX 2015 r. (finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych)  

 

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej podlegających rozliczeniom międzyoddziałowym w związku  

z migracją ubezpieczonych w latach 2008-2015 

 

Skutki działania algorytmu podziału środków między OW NFZ - zestawienie liczby ubezpieczonych  

do algorytmu, kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz środków w przeliczeniu na ubezpieczonego  

w latach 2010-2016 (dane w tys. zł.  
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w tys. zł

L.p. Wyszczególnienie Plan na 2015 r.

A3
Dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 

97 ust. 3 pkt 2b ustawy, uwzględniająca koszty administracyjne
556 517,00

B2 Koszty zadania o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b ustawy, w tym: 556 517,00
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 Z analizy prezentowanych danych wynika, że skutkiem działania algorytmu podziału środków między oddziały wojewódzkie w roku 

2010 było znaczące zróżnicowanie kwot środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w przeliczeniu  

na 1 ubezpieczonego pomiędzy oddziałami wojewódzkimi, wyznaczające różnicę między min. a max. wartością środków w przeliczeniu na 

1 ubezpieczonego w wysokości 355,13 zł.co stanowiło 23,45% średniej krajowej wynoszącej 1 514,44 zł na 1 ubezpieczonego. Wyznaczone 

w planie finansowym NFZ na 2016 r., w oparciu o algorytm podziału środków między oddziały wojewódzkie, kwoty środków przeznaczonych 

na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w przeliczeniu na 1 ubezpieczonego wskazują znaczące ograniczenie różnicy między min. a max. 

wartością środków w przeliczeniu na1 ubezpieczonego, tj. w wysokości 119,35 zł, co stanowi 5,86% średniej krajowej wynoszącej 2 037,39 zł 

na 1 ubezpieczonego. 
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1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29

1 DOLNOŚLĄSKI  2 804 496 4 318 913,41 1 540,00 4 101,69% 2 814 769 4 400 147,19 1 563,24 4 100,96% 2 811 085 4 546 393,87 1 617,31 3 101,34% 2 817 143 4 685 518,80 1 663,22 5 100,87% 2 486 596 4 777 294,07 1 921,22 2 102,91% 2 495 401 4 819 757 1 931,46 1 102,32% 2 467 776 5 141 639 2 083,51 2 102,26%

2 KUJAWSKO-POMORSKI  2 049 715 3 016 549,65 1 471,69 8 97,18% 2 057 129 3 106 930,31 1 510,32 9 97,55% 2 054 669 3 224 060,14 1 569,14 8 98,32% 2 057 073 3 356 096,55 1 631,49 9 98,95% 1 839 489 3 413 967,41 1 855,93 10 99,42% 1 843 969 3 471 244 1 882,49 10 99,73% 1 818 770 3 688 560 2 028,05 9 99,54%

3 LUBELSKI  2 144 973 3 126 946,69 1 457,80 12 96,26% 2 150 624 3 235 107,97 1 504,26 10 97,15% 2 136 529 3 348 030,97 1 567,04 9 98,19% 2 128 919 3 503 399,32 1 645,62 6 99,81% 1 944 736 3 568 141,32 1 834,77 12 98,28% 1 944 456 3 652 860 1 878,60 11 99,52% 1 918 043 3 875 055 2 020,32 11 99,16%

4 LUBUSKI  991 226 1 431 557,64 1 444,23 14 95,36% 995 496 1 472 562,08 1 479,22 14 95,54% 993 295 1 554 303,94 1 564,80 10 98,05% 997 147 1 615 592,28 1 620,21 12 98,26% 878 117 1 681 260,46 1 914,62 5 102,56% 878 591 1 670 809 1 901,69 8 100,75% 865 792 1 782 200 2 058,46 8 101,03%

5 ŁÓDZKI  2 502 236 3 907 976,97 1 561,79 2 103,13% 2 500 093 3 949 124,59 1 579,59 2 102,02% 2 487 909 4 033 447,61 1 621,22 2 101,58% 2 486 073 4 189 660,19 1 685,25 2 102,21% 2 275 916 4 270 389,70 1 876,34 7 100,51% 2 284 155 4 406 322 1 929,08 3 102,20% 2 257 970 4 692 601 2 078,24 3 102,00%

6 MAŁOPOLSKI  3 175 123 4 667 704,90 1 470,09 9 97,07% 3 191 581 4 736 341,56 1 484,01 13 95,85% 3 197 348 4 977 201,94 1 556,67 14 97,54% 3 215 105 5 184 132,62 1 612,43 13 97,79% 2 908 321 5 282 552,09 1 816,36 15 97,30% 2 954 413 5 478 279 1 854,27 13 98,23% 2 948 216 5 874 004 1 992,39 13 97,79%

7 MAZOWIECKI  5 060 426 8 555 635,14 1 690,69 1 111,64% 5 099 062 8 890 321,44 1 743,52 1 112,61% 5 119 371 8 761 192,91 1 711,38 1 107,23% 5 157 692 8 914 448,18 1 728,38 1 104,82% 4 736 963 9 079 226,23 1 916,68 4 102,67% 4 809 562 9 175 349 1 907,73 7 101,06% 4 817 022 9 954 428 2 066,51 7 101,43%

8 OPOLSKI  943 139 1 416 739,03 1 502,15 7 99,19% 946 371 1 445 253,18 1 527,15 5 98,63% 941 977 1 496 516,51 1 588,70 6 99,54% 940 432 1 536 245,53 1 633,55 8 99,07% 817 354 1 587 250,96 1 941,94 1 104,02% 815 819 1 574 866 1 930,41 2 102,27% 803 559 1 669 070 2 077,10 4 101,95%

9 PODKARPACKI  2 057 249 2 747 592,92 1 335,57 16 88,19% 2 066 545 2 970 568,56 1 437,46 15 92,84% 2 059 328 3 155 539,50 1 532,32 15 96,01% 2 062 441 3 279 488,92 1 590,10 15 96,44% 1 853 057 3 348 435,53 1 806,98 16 96,79% 1 866 939 3 403 689 1 823,14 15 96,58% 1 848 551 3 631 193 1 964,35 16 96,41%

10 PODLASKI  1 159 532 1 694 433,96 1 461,31 10 96,49% 1 162 808 1 744 388,19 1 500,15 11 96,89% 1 156 286 1 806 895,63 1 562,67 11 97,91% 1 151 898 1 881 808,79 1 633,66 7 99,08% 1 038 640 1 913 736,19 1 842,54 11 98,70% 1 039 941 1 958 113 1 882,91 9 99,75% 1 028 633 2 086 052 2 027,98 10 99,54%

11 POMORSKI  2 176 901 3 338 770,45 1 533,73 5 101,27% 2 195 940 3 344 015,61 1 522,82 8 98,35% 2 197 450 3 433 892,38 1 562,67 12 97,91% 2 209 483 3 552 224,56 1 607,72 14 97,51% 1 960 779 3 639 817,98 1 856,31 9 99,44% 1 977 248 3 667 585 1 854,89 12 98,27% 1 964 183 3 956 005 2 014,07 12 98,86%

12 ŚLĄSKI  4 486 198 6 981 475,86 1 556,21 3 102,76% 4 490 700 7 089 925,24 1 578,80 3 101,97% 4 479 602 7 239 766,45 1 616,16 4 101,26% 4 486 931 7 471 710,38 1 665,22 4 100,99% 4 100 916 7 628 472,80 1 860,19 8 99,64% 4 096 154 7 834 612 1 912,68 6 101,33% 4 042 635 8 375 214 2 071,72 5 101,68%

13 ŚWIĘTOKRZYSKI  1 265 615 1 840 582,36 1 454,30 13 96,03% 1 262 731 1 927 995,56 1 526,85 7 98,61% 1 254 346 2 004 722,40 1 598,22 5 100,14% 1 250 134 2 087 288,38 1 669,65 3 101,26% 1 133 265 2 137 957,78 1 886,55 6 101,06% 1 133 012 2 184 181 1 927,77 4 102,13% 1 114 655 2 306 191 2 068,97 6 101,55%

14 WARMIŃSKO-

MAZURSKI  
1 411 876 1 955 861,71 1 385,29 15 91,47% 1 417 946 2 021 503,00 1 425,66 16 92,08% 1 415 625 2 125 121,90 1 501,19 16 94,06% 1 416 399 2 234 812,80 1 577,81 16 95,69% 1 245 423 2 273 662,48 1 825,61 13 97,79% 1 248 302 2 274 670 1 822,21 16 96,53% 1 226 932 2 417 487 1 970,35 15 96,71%

15 WIELKOPOLSKI  3 361 415 4 906 086,37 1 459,53 11 96,37% 3 376 137 5 019 704,72 1 486,82 12 96,03% 3 380 098 5 277 885,67 1 561,46 13 97,84% 3 398 231 5 531 837,10 1 627,86 10 98,73% 3 076 904 5 613 477,01 1 824,39 14 97,73% 3 122 449 5 751 860 1 842,10 14 97,59% 3 106 859 6 148 343 1 978,96 14 97,13%

16 ZACHODNIOPOMORSKI  1 661 712 2 509 001,49 1 509,89 6 99,70% 1 669 893 2 550 080,33 1 527,09 6 98,63% 1 665 272 2 625 213,95 1 576,45 7 98,78% 1 667 430 2 711 897,37 1 626,39 11 98,64% 1 454 552 2 792 267,45 1 919,68 3 102,83% 1 456 365 2 792 425 1 917,39 5 101,58% 1 432 498 2 984 885 2 083,69 1 102,27%

17 KRAJ 37 251 832 56 415 828,55 1 514,44 100,00% 37 397 825 57 903 969,53 1 548,32 100,00% 37 350 190 59 610 185,77 1 595,98 100,00% 37 442 531 61 736 161,77 1 648,82 100,00% 33 751 028 63 007 909,46 1 866,84 100,00% 33 966 776 64 116 621 1 887,63 100,00% 33 662 094 68 582 927 2 037,39 100,00%

min 1 335,57 zł min 1 425,66 zł min 1 501,19 zł min 1 577,81 zł min 1 806,98 zł min 1 822,21 zł min 1 964,35 zł

max 1 690,69 zł max 1 743,52 zł max 1 711,38 zł max 1 728,38 zł max 1 941,94 zł max 1 931,46 zł max 2 083,69 zł

różnica max-min 355,13 zł różnica max-min 317,87 zł różnica max-min 210,19 zł różnica max-min 150,57 zł różnica max-min 134,96 zł różnica max-min 109,24 zł różnica max-min 119,35 zł

Ile %  średniej krajowej stanowi różnica max-min 23,45% 20,53% 13,17% 9,13% 7,23% 5,79% 5,86%

2016

L.p. OW NFZ

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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  Dążąc do organizacji sprawnego sytemu finansowo – księgowego Fundusz 

przewiduje wprowadzenie elektronicznego zbiorczego zestawienia refundacyjnego (e-zzr), 

którego wdrożenie przyniesie analogiczne korzyści jak w przypadku wdrożenia e-faktur, tj.: 

• po stronie aptek - usprawni i przyspieszy rozliczenia z tytułu zrealizowanej refundacji  

z NFZ, poprzez wyeliminowanie dokumentów w formie papierowej oraz automatyzację 

niektórych procesów walidacji i weryfikacji, 

• po stronie NFZ - usprawni i przyspieszy czynności związane z kontrolą i zatwierdzaniem 

dokumentacji rozliczeniowej, poprzez możliwość wykonywania wybranych czynności 

seryjnie (na paczkach dokumentów) oraz oszczędności związane z wyeliminowaniem 

kosztów archiwizacji. 

  Realizacja ww. projektu wymaga jednak wprowadzenia zmian w obowiązujących 

przepisach prawa. W 2014 r. oddziały wojewódzkie NFZ dokonały łącznie rozliczeń 350.016 

zbiorczych zestawień refundacyjnych, zaś w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 

2015 r. rozliczeń łącznie 266.484 zbiorczych zestawień refundacyjnych.  

  Ponadto, w latach 2014-2015 Pion Finansowy Centrali NFZ prowadził projekty 

związane z „digitalizacją” dokumentów stosowanych w obrocie gospodarczym oraz w ramach 

wewnętrznych rozliczeń NFZ, w tym w szczególności projekty pod nazwą: e-faktura, e-nota. 

Podstawą prawną podjętych w tym zakresie działań były przepisy art. 22 ust. 7 ustawy  

o systemie informacji w ochronie zdrowia, zgodnie z którymi, począwszy od dnia 1 stycznia 

2014 r., nałożono na NFZ obowiązek umożliwienia usługodawcy wystawienia i rozliczenia 

faktury w postaci dokumentu elektronicznego. Na podstawie tych przepisów sformułowano 

wniosek o zmianę w systemie informatycznym, pt. „Dostosowanie systemów 

informatycznych NFZ do wystawiania, przesyłania, udostępniania, przyjmowania, ewidencji  

i przechowywania faktur w formie elektronicznej”. Zaproponowane zmiany w Systemie 

spełniały także wymagania określone przepisami ustawy o rachunkowości, rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie 

elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu 

lub organowi kontroli skarbowej, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. 

w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich 

przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia  

od podatku od towarów i usług oraz uregulowań wewnętrznych NFZ. 

W lutym 2014 r. wdrożone zostały w systemach informatycznych OW NFZ 

funkcjonalności umożliwiające świadczeniodawcom dokonywanie rozliczeń z NFZ z tytułu 

udzielonych świadczeń zdrowotnych w pełni elektronicznie, co oznacza,  

że świadczeniodawcy mogą dokonywać rozliczeń z tytułu udzielonych świadczeń 

zdrowotnych przekazując do OW NFZ e-faktury wraz z wymaganymi załącznikami  

(tj. dokumentami rozliczeniowymi) w formie elektronicznej. Od tego momentu w oddziałach 

wojewódzkich czynności związane z przyjmowaniem, prowadzeniem poszczególnych etapów 

kontroli, zatwierdzaniem i ujęciem w ewidencji księgowej e-faktur opatrzone są podpisem 

cyfrowym osoby dokonującej czynności oraz oznaczone czasem.  
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E-faktury wraz z załącznikami oraz informacje o wykonanych na nich operacjach 

zapisane są w metryce do e-dokumentu i przechowywane w Bezpiecznym Repozytorium 

Danych, zwanym dalej BRD, wyposażonym w funkcjonalności umożliwiające m.in. podgląd, 

wydruk e-faktury oraz jej metryki. Możliwe jest także udostępnianie powyższych danych  

w formie elektronicznej w formacie pdf lub xml. Realizacja ww. projektu przyniosła 

wymierne korzyści: 

 po stronie świadczeniodawców - usprawniła proces rozliczeń z tytułu udzielonych 

świadczeń z NFZ poprzez wyeliminowanie dokumentów w formie papierowej oraz 

automatyzację niektórych procesów walidacji i weryfikacji, 

 po stronie NFZ - usprawniła proces związany z kontrolą i zatwierdzaniem dokumentacji 

rozliczeniowej, poprzez wprowadzenie możliwości wykonywania wybranych czynności 

seryjnie (na paczkach dokumentów) oraz oszczędności finansowe związane  

z wyeliminowaniem kosztów archiwizacji dokumentów w formie papierowej, 

 wdrożenie funkcjonalności rozliczeń z tytułu udzielonych świadczeń w formie 

elektronicznej (tzw. e-faktury) stanowiło także pilotaż w zakresie infrastruktury klucza 

publicznego (ang. Public Key Infrastructure (PKI)), tj. zbioru osób, polityk, procedur  

i systemów komputerowych niezbędnych do świadczenia usług uwierzytelniania, 

szyfrowania, integralności i niezaprzeczalności za pośrednictwem kryptografii klucza 

publicznego i prywatnego i certyfikatów elektronicznych. Zdobyte w tym zakresie 

doświadczenia mogą być wykorzystane na potrzeby innych projektów. 

 

Poniżej przedstawiono zaawansowanie realizacji projektu według stanu na dzień 

31.12.2014 r. oraz według stanu na dzień 30.09.2015 r. 
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 W 2015 r. kontynuowano prace związane z dalszym rozwojem projektu e-faktura, 

realizując dostosowania mające na celu poprawę ergonomii i funkcjonalności 
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w 2014 r. i w okresie 1.01-30.09.2015 r. oraz dynamika zmia 

Udział %  efaktur 

w rozliczeniach za 

świadczenia 

zdrowotne

Udział %  efaktur 

w rozliczeniach za 

świadczenia 

zdrowotne

Zmiana udziału 

efaktur w %

1. DOLNOŚLĄSKI 43 031 9 097 17% 18 508 24 857 57% 235%

2. KUJAWSKO - POMORSKI 36 115 6 380 15% 14 547 18 681 56% 273%

3. LUBELSKI 34 291 7 989 19% 13 334 22 560 63% 232%

4. LUBUSKI 18 534 5 689 23% 6 745 12 221 64% 178%

5. ŁÓDZKI 29 430 27 425 48% 10 504 35 127 77% 60%

6. MAŁOPOLSKI 47 654 12 963 21% 23 195 26 101 53% 152%

7. MAZOWIECKI 80 042 31 059 28% 27 093 67 948 71% 154%

8. OPOLSKI 20 137 3 714 16% 10 689 9 014 46% 188%

9. PODKARPACKI 32 794 14 691 31% 14 272 23 718 62% 100%

10. PODLASKI 15 721 9 729 38% 4 154 17 443 81% 113%

11. POMORSKI 31 758 8 304 21% 12 674 12 645 50% 138%

12. ŚLĄSKI 94 535 21 722 19% 38 559 44 195 53% 179%

13. ŚWIĘTOKRZYSKI 20 835 7 036 25% 6 155 16 593 73% 192%

14. WARMIŃSKO - MAZURSKI 21 942 15 087 41% 8 315 19 874 71% 73%

15. WIELKOPOLSKI 61 058 19 109 24% 14 043 47 749 77% 221%

16. ZACHODNIOPOMORSKI 25 134 12 530 33% 8 487 22 371 72% 118%

613 011 212 524 26% 231 274 421 097 65% 150%

1.01-30.09.2015 r. na 30.09.2015 r.

RAZEM ODDZIAŁY NFZ

Informacja o liczbie faktur w formie pisemnej i efaktur przyjętych do rozliczenia przez OW NFZ z tytułu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej 

za okres 1.01-30.09.2015 r.

(bez dokumentów korygujących)

Lp. Jednostka organizacyjna NFZ

Liczba faktur za świadczenia 

zdrowotne w okresie 

1.01-31.12.2014 r.

Liczba faktur za świadczenia 

zdrowotne w okresie 

1.01-30.09.2015 r.

faktury w formie 

papierowej
e-faktury 1.01-31.12.2014 r.

faktury w formie 

papierowej
e-faktury
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oprogramowania oraz dostosowanie do obwiązujących regulacji prawnych, w tym  

w szczególności: 

− możliwość konfiguracji importu e-dokumentów w zakresie daty, godziny i typu 

importowanego dokumentu, 

− możliwość podglądu metryki e-dokumentu z poziomu systemu FK oraz systemu 

bankowego, 

− wdrożenie walidacji blokujących przekazywanie e-faktur dotyczących zaopatrzenia  

w wyroby medyczne oraz ich naprawę, o których mowa w ustawie o refundacji,  

zawierających datę sprzedaży inną niż miesiąc sprawozdawczy, 

− umożliwienie świadczeniodawcom usuwanie e-faktur opatrzonych komunikatem „błąd 

importu”, 

− udostępnienie funkcji wydruku raportów z bezpiecznego repozytorium e-dokumentów, 

tworzenie wydruków seryjnych, wizualizacji e-dokumentów, załączników i metryk  

e-dokumentów oraz możliwość tworzenia list e-dokumentów oraz eksportu plików  

z wizualizacją e-dokumentów. 

 Doświadczenia Funduszu w zakresie wdrożenia funkcjonalności umożliwiającej 

świadczeniodawcom dokonywanie rozliczeń z NFZ z tytułu udzielonych świadczeń 

zdrowotnych w pełni elektronicznie dały również podstawy do podjęcia prac usprawniających 

proces rozliczeń z tytułu migracji ubezpieczonych, w tym wprowadzenie not w formie 

elektronicznej, tzw. e-not. Zgodnie z założeniami sformułowanymi we wniosku o zmianę  

w systemie informatycznym NFZ, systemy oddziałów wojewódzkich NFZ zostały 

wyposażone w funkcjonalności umożliwiające: wystawianie, przesyłanie, udostępnianie, 

przyjmowanie, księgowanie i przechowywanie e-not opatrzonych podpisem elektronicznym 

ze znakowaniem czasem. Od 2015 r. rozliczenia międzyoddziałowe z tytułu migracji 

ubezpieczonych realizowane są w oparciu e-noty. Wyeliminowanie formy papierowej not  

i wprowadzenie w ich miejsce do rozliczeń not w formie elektronicznej, usprawniło pracę 

oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie prowadzonego w trakcie roku procesu 

rozliczeń z tytułu migracji ubezpieczonych oraz pozwoliło na ograniczenie kosztów zużycia 

papieru i materiałów eksploatacyjnych do drukarek. 

 

Poniżej zaprezentowano zaawansowanie projektu według stanu na dzień 30.09.2015 r. 
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 Kolejnym krokiem w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań było 

wprowadzenie elektronicznej noty korygującej wewnętrznej (e-NKW) i elektronicznego 

zestawienia kosztowego (e-ZK) do dowodów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej  

i zestawień refundacyjnych w formie papierowej, w oparciu o uzyskaną opinię ekspercką  

w sprawie stosowania w NFZ dowodów księgowych w formie elektronicznej. Wydana w tym 

zakresie przez eksperta zewnętrznego opinia potwierdziła zgodność z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego przyjętych w NFZ zasad obiegu dowodów księgowych  

w formie elektronicznej oraz zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralność treści  

i czytelności faktur przez funkcjonujące w NFZ technologie (aplikacje) informatyczne 

składające się na Portal NFZ. Wskazała też możliwość zastosowania postaci elektronicznej 

dla dowodów księgowych w postaci dowodów bankowych, a nadto potwierdziła dla 

dowodów księgowych stosowanych przez NFZ w postaci papierowej możliwość,  

co do zasady, przybrania postaci elektronicznej pod warunkiem zapewnienia wszystkich cech 

dowodu księgowego i procedur stosowanych w zakresie kontroli i zatwierdzania e-faktur oraz 

możliwość archiwizowania w sposób elektroniczny dowodów księgowych jak w postaci 

papierowej. Wyjątek w tym zakresie stanowią zbiorcze zestawienia refundacyjne,  

co do których eksperci nie wykluczają możliwości aby dokumenty te przybrały jedynie 

„postać elektroniczną”. 

W oparciu o opinię niezależnego eksperta wprowadzono elektroniczną notę korygującą 

wewnętrzną (e-NKW) i elektroniczne zestawienie kosztowe (e-ZK) do dowodów zakupu 

świadczeń opieki zdrowotnej i zestawień refundacyjnych w formie papierowej. Za pomocą 
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Liczba not migracyjnych w formie papierowej
wystawionych w 2014 r.

869 790 775 730 844 948 1 059 748 881 189 888 1 220 682 807 836 826

Liczba e-not migracyjnych
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ww. dowodów księgowych dokonywany jest podział i ujęcie w ewidencji księgowej kosztów 

świadczeń opieki zdrowotnej według właściwych źródeł finansowania. Wdrożenie e-NKW 

objęło proces generacji i obsługi e-NKW dla kosztów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej  

w formie papierowej i elektronicznej oraz kosztów refundacji leków w formie papierowej.  

Do potwierdzania faktu przeprowadzenia poszczególnych etapów kontroli i zatwierdzania jest 

wykorzystywany w NFZ podpis elektroniczny znakowany czasem i mechanizmy analogiczne 

jak dla obsługi e-faktur. 

Wdrożenie e-ZK objęło proces generacji i obsługi elektronicznego zestawienia 

kosztowego (e-ZK) dla dowodów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej oraz zestawień 

refundacyjnych. Wdrożenie e-NKW i e-ZK, podobnie jak w przypadku e-faktury i e-noty, 

usprawniło procesy związane z kontrolą i zatwierdzaniem dowodów księgowych poprzez 

umożliwienie wykonywania wybranych czynności seryjnie (na paczkach dokumentów) oraz 

przyniosło oszczędności związane z wyeliminowaniem kosztów wydruku i archiwizacji 

tysięcy dokumentów w skali miesiąca. Funkcjonalność e-NKW udostępniono w dniu 

18.09.2015 r., natomiast e-ZK w dniu 14.10.2015 r 

 

Poniżej zaprezentowano zaawansowanie projektu według stanu na dzień 28.10.2015 r. 

 

Lp. Jednostka organizacyjna NFZ 

Liczba wygenerowanych  

e-NKW, w tym: 

Liczba wygenerowanych  

e-ZK, w tym: 

dotyczące 

świadczeń 

zdrowotnych 

dotyczące 

refundacji 

leków 

(zestawień 

refundacyjnych) 

dotyczące 

świadczeń 

zdrowotnych 

(faktury 

papierowe) 

dotyczące 

refundacji 

leków 

(zestawień 

refundacyjnych) 

1. DOLNOŚLĄSKI 1903 0 298 1020 

2. KUJAWSKO - POMORSKI 1 252 19 638 575 755 

3. LUBELSKI 1 246 21 216 547 956 

4. LUBUSKI 2 037 1 108 429 

5. ŁÓDZKI 3 069 0 495 998 

6. MAŁOPOLSKI 4 527    9    627 1 008 

7. MAZOWIECKI 3 493 37 566 1 129 1 979 

8. OPOLSKI 1 204 0 297 265 

9. PODKARPACKI 2 264 2 256 465 

10. PODLASKI 1 297 8 016 42 488 

11. POMORSKI 3 711 8 395 748 

12. ŚLĄSKI 3 907 0 832 874 

13. ŚWIĘTOKRZYSKI 1 148 8 234 319 493 

14. WARMIŃSKO - MAZURSKI 1 738 6 969 164 523 

15. WIELKOPOLSKI 2 433 62 805 486 1 447 
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Lp. Jednostka organizacyjna NFZ 

Liczba wygenerowanych  

e-NKW, w tym: 

Liczba wygenerowanych  

e-ZK, w tym: 

dotyczące 

świadczeń 

zdrowotnych 

dotyczące 

refundacji 

leków 

(zestawień 

refundacyjnych) 

dotyczące 

świadczeń 

zdrowotnych 

(faktury 

papierowe) 

dotyczące 

refundacji 

leków 

(zestawień 

refundacyjnych) 

16. ZACHODNIOPOMORSKI 2 495 11 562 707 711 

RAZEM  37 724 176 017 6 650 13 159 

- W OW NFZ obsługiwanych przez Kamsoft Gliwice wstrzymano generowanie e-NKW z uwagi na fakt 

dublowania się tych not z notami uprzednio wystawionymi „ręcznie”. Ponowne uruchomienie 

funkcjonalności generowania e-NKW w OW NFZ obsługiwanych przez ww. dostawcę 

oprogramowania przewidziane jest w połowie listopada 2015 r.  
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6. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI 

 

Celem działań w obszarze organizacji jest stworzenie sprawnej, efektywnej, dobrze 

zorganizowanej i zarządzanej państwowej jednostki organizacyjnej - Narodowego Funduszu 

Zdrowia. Podejmowane działania wspierają realizację kluczowych funkcji Funduszu takich 

jak kontraktowanie usług zdrowotnych ich finansowanie oraz kontrola ich realizacji. Potrzeba 

podniesienia jakości funkcjonowania organizacji wynika z analizy i oceny dotychczasowego 

sposobu i trybu działania Funduszu. Jest także wypadkową kontroli podmiotów zewnętrznych 

w obszarze jego funkcjonowania.  

Podjęte przez Prezesa Funduszu działania w sferze organizacji i skuteczności 

procesów zarządczych mają na celu poprawę jakości i dostępności osób ubezpieczonych  

do świadczeń opieki zdrowotnej. W tym celu niezbędne są sprawne działania realizowane 

przez kompetentnych i merytorycznych pracowników, stanowiących trzon dobrze działającej 

administracji. Poniżej przedstawiamy podjęte przez Fundusz działania w sferze organizacji 

pracy i zarządzania, sferze administracji, a także zapewnienia informatycznego wsparcia 

działalności Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmiany w zakresie zarządzania i organizacji 

działalności Funduszu wspiera również funkcjonująca w organizacji kontrola wewnętrzna  

i audyt wewnętrzny. Dlatego wskazane zostały również kierunki rozwoju Funduszu  

w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego. 

 

6.1.  Zarządzanie przez cele 

 

Wdrożenie systemu zarządzania przez cele w Centrali NFZ stało się podstawą  

do stworzenia organizacji sprawnie zarządzanej i skoncentrowanej na realizacji konkretnych 

celów i zadań. System zarządzania przez cele objął swym zakresem wszystkie poziomy  

i stanowiska Centrali NFZ. Długoterminowym celem wdrożenia było: 

− stworzenie organizacji zorientowanej na realizację celów i ciągły rozwój, 

− stworzenie i wykorzystanie w praktyce codziennego funkcjonowania Funduszu 

mechanizmów stawiania celów, określenia priorytetów oraz stworzenia hierarchii 

celów i ich dekompozycji w głąb organizacji, 

− skoncentrowanie aktywności komórek organizacyjnych na realizacji zadań 

kluczowych o najwyższym priorytecie, a tym samym wyeliminowanie tych 

aktywności, które mają znaczenie drugorzędne i nie wpływają na podnoszenie 

skuteczności i efektywności funkcjonowania organizacji, 

− określenie i egzekwowanie odpowiedzialności szefów komórek organizacyjnych  

na wszystkich poziomach Centrali, 

− stworzenie i wdrożenie obiektywnego mechanizmu oceny personelu oraz promowania 

pracowników osiągających najlepsze wyniki,  

− docelowo powiązanie wyników pracy z polityką wynagradzania (premii kwartalnej), 
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− zmotywowanie pracowników (pracownicy, którzy znają swoje cele pracują 

skuteczniej i są wydajniejsi).  

W trakcie planowania wdrożenia przyjęto założenie, że projekt będzie realizowany zasobami 

wewnętrznymi Centrali NFZ z niewielkim wsparciem szkoleniowym dostawcy zewnętrznego. 

Pierwsze cele zostały wyznaczone na pierwsze półrocze 2015 r. i od tego momentu 

rozpoczęło się funkcjonowanie w Centrali NFZ systemu zarządzania przez cele. 

W ramach przygotowania i wdrożenia projektu w pierwszej kolejności przygotowano 

model i zasady systemu zarządzania przez cele, stworzono narzędzia realizacji, model obiegu 

informacji i zadania komórek organizacyjnych Centrali w procesie. Zakomunikowano 

również intencje, zasady i sposób funkcjonowania systemu w organizacji (prezesi, kadra 

zarządzająca, pracownicy), przygotowano i przeprowadzono szkolenia kadry kierowniczej 

Centrali Funduszu, przygotowano matrycę celów dla Centrali Funduszu (hierarchia celów + 

zdekomponowanie w dół organizacji do poziomu), przygotowano i zakomunikowano  

w organizacji przepisy wykonawcze i procedury systemu zarządzania przez cele,   

przygotowano na platformie e-lerningowej szkolenia upowszechniające pracownikom 

Centrali Funduszu zasady systemu zarządzania przez cele. Powyższe dało podstawę  

do wyznaczenia celów dla wszystkich jednostek organizacyjnych zapewniając ich 

kierownikom wsparcie merytoryczne. W połowie okresu rozliczeniowego (okres na jaki 

wyznaczane są zadania) przeprowadzono działania monitorujące status realizacji celów,  

a po zakończeniu okresu rozliczeniowego przeprowadzono ocenę realizacji zadań za 1 połowę 

2015 r. i wyznaczono zadania na 2 połowę 2015 r. 

Podsumowując dotychczasowe wyniki wdrożenia, należy zaznaczyć, że system 

zarządzania przez cele został w praktyce przyjęty przez kadrę kierowniczą jako narzędzie 

zarządcze i źródło obiektywnych danych o wynikach pracy pracowników. Metoda ta stała się 

również podstawowym sposobem planowania rozwoju organizacji i wdrażania nowych 

rozwiązań. Można powiedzieć, że podejście celowe w procesach organizacji pracy 

upowszechniło się i stało się punktem wyjścia do zmian organizacyjnych zwiększających 

efektywność i skuteczność procesów zarządczych. Jednak, wdrożenie nie zakończyło się  

– w planowanej perspektywie 2016 r. proces zarządzania przez cele ma w jeszcze większym 

stopniu upowszechnić się, a jego zasady mają stać się praktyką codziennego funkcjonowania 

Centrali Funduszu. Mają to wspierać zaplanowane na przełomie 2015 r. i 2016 r. następujące 

działania. Po pierwsze, pogłębienie kompetencji kadry zarządzającej w zakresie wyznaczania 

i rozliczania celów i zadań oraz prowadzenia rozmów oceniających – w grudniu 2015 r. 

zostaną przeprowadzone szkolenia kompetencyjne dla kadru zarządzającej. Po drugie, dalsze 

upowszechnienie wiedzy na temat systemu zarządzania przez cele wśród pracowników przez 

stworzenie rozbudowanego i kompleksowego szkolenia kompetencyjnego na platformie  

e-lerningowej. W końcu, powiązanie wyników realizacji celów za I połowę 2015 r.  

z wysokością premii za II kwartał 2015 r. 
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6.2.  Obieg informacji i dokumentów 

 

W ramach wzmocnienia kontroli zarządczej Prezes Funduszu wprowadził także 

uporządkowany sposób procedowania posiedzeń kierownictwa Centrali Funduszu. Polega  

on na pisemnym zgłaszaniu przez komórki organizacyjne, w formie raportu, w okresie 

jednego tygodnia, zadań wykonanych lub będących w trakcie realizacji oraz zgłaszanie 

tematów  

do omówienia na najbliższym posiedzeniu, a także informacji o realizacji ustaleń  

z poprzedniego posiedzenia, wydanych przez Prezesa lub zastępców Prezesa Funduszu. 

Zmiany mają na celu monitoring działań komórek organizacyjnych Centrali oraz sprawny 

obieg informacji zarządczej. Opracowano także procedurę posiedzeń z dyrektorami 

oddziałów wojewódzkich w formie spotkań stacjonarnych oraz doraźnych - w formie 

wideokonferencji. W przygotowywaniu znajduje się tryb organizacji spotkań  zewnętrznych  

z udziałem Prezesa Funduszu. Wszystkie te zasady mają być opracowane i przyjęte  

w Centrali Funduszu w formie procedur. Omawianie spraw merytorycznych na posiedzeniach 

bezpośrednich lub tzw. szybkiej ścieżki poprzez wideokonferencję pozwala na sprawne 

podejmowanie i realizację zadań stojących przed Funduszem.  

Narodowy Fundusz Zdrowia otwiera się na zmiany w organizacji czyniąc  

ją nowoczesną, bardziej przystępną i mniej pracochłonną. Taką zmianą jest również 

wprowadzenie elektronicznego zarządzania dokumentacją (dalej: EZD). Dnia 9 października 

2015 r. Prezes Funduszu podpisał porozumienie z wicewojewodą podlaskim na wdrożenie 

EZD autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest to jednolity system stanowiący 

własność Skarbu Państwa. Podpisanie przez Prezesa Funduszu z Podlaskim Urzędem 

Wojewódzkim porozumienia pozwala na wdrożenie EZD na zasadach niekomercyjnych przez 

wszystkie oddziały wojewódzkie Funduszu. Dotychczas z tego systemu korzysta ponad 200 

urzędów i 27 tysięcy urzędników. System EZD realizowany jest w ramach systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust.  

2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

W systemie tym, wszystkie czynności kancelaryjne oraz ich dokumentowanie wykonuje się  

w ramach ww. systemu teleinformatycznego, który pozwala na: oszczędności wynikające  

z zastąpienia papierowych dokumentów plikami elektronicznymi, usprawnienie obiegu 

dokumentów poprzez szybkość działania, zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanej 

dokumentacji poprzez każdorazowe logowanie dostępu do dokumentów i ich modyfikacji, 

niemożność zagubienia dokumentów i ich zniszczenia, integrację z e-PUAP, co daje 

możliwość przesyłania pism w formie elektronicznej bezpośrednio do Funduszu i tą samą 

drogą otrzymania odpowiedzi, sporządzanie projektów pism i przekazywanie ich  

do akceptacji, wykonywanie dekretacji oraz podpisanie dokumentów elektronicznych 

odpowiednim podpisem elektronicznym. Od drugiego półrocza 2015 roku wdrożenie EZD 

stało się celem solidarnościowym dla pracowników Centrali Funduszu. W tym czasie system 

zostanie wdrożony pilotażowo we wszystkich komórkach organizacyjnych Centrali Funduszu, 
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a jego pełne wdrożenie nastąpi w I półroczu 2016 roku. Dotychczas system EZD wdrożył 

oddział podlaski, a oddziały kujawsko-pomorski i lubuski są w trakcie wdrażania. 

 

6.3.  Zespoły zadaniowe i rozwój merytoryczny Funduszu  

 

 Efektywnemu oraz  sprawnemu rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań 

Funduszu służą zespoły zadaniowe, składające się przede wszystkim z pracowników Centrali 

i oddziałów wojewódzkich. Zespoły problemowe powoływane są również przez Radę 

Funduszu w drodze uchwał. Głównym celem ich powoływania jest wykorzystanie potencjału 

intelektualnego pracowników Funduszu, członków Rady Funduszu, ich wiedzy 

i doświadczenia, a także, w razie potrzeby, ekspertów zewnętrznych, do rozwiązywania 

problemów szczególnie istotnych i skomplikowanych. Do zadań zespołów należy 

przeprowadzenie analizy konkretnego zagadnienia oraz przedstawianie kierownictwu 

Funduszu rekomendacji dotyczących rozwiązań. Prezes Funduszu powołał m.in. następujące 

zespoły do spraw: wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją; Refundacji Leków 

Recepturowych, analiz w  zakresie aplikacji dotyczących procesów kontroli; opracowania  

i sporządzenia planów kontroli na rok 2016 i lata następne. Do końca 2015 r. planowe jest 

powołanie zespołów do spraw: dochodzenia zwrotu kosztów świadczeń udzielonych osobom 

niemającym prawa do świadczeń; Otwartej Platformy Ubezpieczeń Zdrowotnych; 

optymalizacji obsługi procesów w oddziałach wojewódzkich NFZ w obszarze opieki 

transgranicznej; stwierdzenia poświadczenia nieprawdy przez świadczeniodawców w ofertach 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykrytych po zawarciu umowy. 

Ponadto, Prezes powołał m.in. zespoły zadaniowe kierowane przez dyrektorów 

oddziałów wojewódzkich do spraw: świadczeń ponadlimitowych; profilaktycznych 

programów zdrowotnych; map zdrowotnych; opracowania rekomendacji wynikających  

z przeglądu Raportu Zespołu ds. Pakietu Onkologicznego. 

Niezależnie od powyższego warto podkreślić, że pracownicy Funduszu uczestniczą  

w pracach zespołów zadaniowych powoływanych przez Ministra Zdrowia. 

 

6.4.  Zintegrowany System Zarządzania 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia wdraża Zintegrowany System Zarządzania w zakresie: 

zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania ryzykiem, zarządzania ciągłością 

działania. System jest oparty na wymaganiach norm ISO/IEC 27001:2013, ISO 22301:2012 

oraz PN-ISO 31000:201. Projekt obejmuje swoim zakresem Centralę oraz wszystkie oddziały 

wojewódzkie i został podzielony na dwie zasadnicze fazy: fazę pilotażową - obejmującą 

Centralę oraz 8 oddziałów wojewódzkich, a także fazę pełnego wdrożenia – obejmującą 

pozostałe oddziały wojewódzkie. Podczas fazy pilotażowej opracowywane są wszystkie 

metodyki, mechanizmy oraz dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W fazie 
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pełnego wdrożenia wszystkie wypracowane metodyki, mechanizmy oraz dokumentacja 

Systemu zostaną wdrożone w całym Funduszu. 

 Aktualnie wdrażany jest System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. System 

ten ma ograniczyć ryzyko utraty podstawowych atrybutów informacji takich jak poufność, 

integralność i dostępność. Pozwoli również uniknąć sytuacji, w której Fundusz narażony 

będzie na konsekwencje wynikające z niespełnienia przepisów prawa. System Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji umożliwi zastosowanie adekwatnych zabezpieczeń, których 

celem będzie przeciwdziałanie, ochrona i przygotowanie odpowiednich standardów 

reagowania w razie nieautoryzowanego dostępu bądź zmiany informacji przekazywanych tak 

wewnątrz jak i na zewnątrz Funduszu. Pilotażowe wdrożenie Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji planowane jest do końca 2015 roku. Ponadto zostanie 

opracowany i wdrożony trzeci komponent Zintegrowanego Systemu Zarządzania tj. System 

Zarządzania Ciągłością Działania. Konieczność utrzymania ciągłości działania dotyczy każdej 

organizacji bez względu na jej profil, wielkość, realizowane procesy czy status prawny. 

Identyfikacja zmiennych wpływających negatywnie na działalność organizacji, 

przeciwdziałanie ich wystąpieniu i tworzenie planów awaryjnych to kluczowe zagadnienia dla 

prawidłowego funkcjonowania Funduszu. Elementy te stanowią podstawę zarządzania 

ciągłością działania. Zarządzanie ciągłością biznesową zawiera w sobie obszar zarządzania 

ryzykiem oraz tworzenia i testowania planów zapewniających ciągłość funkcjonowania 

organizacji. 

Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zakończy fazę pilotażowego 

wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania i pozwoli na przystąpienie do fazy pełnego 

wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Narodowym Funduszu Zdrowia.  

W okresie od 04.2016 r. do 11.2016 r. planowane jest pełne wdrożenie Systemu tj. wdrożenie 

i integracja Systemów Zarządzania Ryzykiem, Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz 

Zarządzania Ciągłością Działania w Narodowym Funduszu Zdrowia. Następnie w okresie  

od 12.2016 r. do 07.2017 planowana jest weryfikacja wdrożenia Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania, która będzie polegała m.in. na przeprowadzeniu audytów wewnętrznych 

powdrożeniowych we wszystkich oddziałach wojewódzkich NFZ i Centrali NFZ, 

identyfikacji niezgodności oraz przygotowaniu działań korygujących i doskonalących 

w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Systemu Zarządzania 

Ciągłością Działania, a następnie wdrożeniu działań poaudytowych.  

Zakończone i zweryfikowane wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

w Narodowym Funduszu Zdrowia pozwoli na przystąpienie Narodowego Funduszu Zdrowia 

do procesu certyfikacji na zgodność odpowiednio: w zakresie zarządzania bezpieczeństwem 

informacji z normą ISO/IEC 27001, a w zakresie zarządzania ciągłością działania z normą 

ISO/IEC 22301. 
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6.5. Strategia efektywnego i bezpiecznego zarządzania procesem wsparcia 

informatycznego kluczowych funkcji i zadań Funduszu 

 

Sprawność infrastruktury teleinformatycznej Narodowego Funduszu Zdrowia wpływa 

na efektywność realizowanych zadań. Jednocześnie obszar informatyki wymaga szczególnej 

uwagi, choćby z powodu zagrożenia uzależnieniem od dostawców usług informatycznych. 

W Centrali Funduszu przeprowadzono analizę stanu obecnego modelu informatyki  

i organizacji NFZ. Na analizach tych opierają się Założenia do strategii efektywnego  

i bezpiecznego zarządzania procesem wsparcia informatycznego kluczowych funkcji i zadań 

Funduszu. Przygotowanie tego dokumentu wypełnia zadania określone w zarządzeniu  

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie opracowania i przyjęcia Strategii 

efektywnego i bezpiecznego zarządzania procesem wsparcia informatycznego kluczowych 

funkcji i zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, Założenia do strategii zostały opracowane  

w celu zapewnienia odpowiedniego zakresu i jakości obsługi informatycznej Narodowego 

Funduszu Zdrowia, a także w celu optymalizacji całkowitych kosztów obsługi informatycznej 

i zapewnienia bezpieczeństwa, w tym ochrony zasobów oraz ciągłości działania środowiska 

teleinformatycznego. Założenia do strategii zawierają też propozycję docelowego modelu 

informatyki i elementów powiązanych organizacji NFZ. Wskazują również „mapę drogową” 

tj. wytyczne i kluczowe kierunki rozwoju informatyki w NFZ w celu osiągnięcia założonego 

stanu docelowego.  

Wskazana „mapa drogowa” zakłada wykonanie szeregu analiz uzasadniających dalsze 

scenariusze działania. Jednym z jej podstawowych celów jest przyśpieszenie procesu 

demonopolizacji – również poprzez przeprowadzenie szeregu zmian w komórkach 

merytorycznych i Departamencie Informatyki na poziomach Centrali i OW, zarówno 

organizacyjnych jak i procesowych. Określając „mapę drogową” wskazano również  

na wynegocjowanie umowy wieloletniej na serwis głównego oprogramowania dla NFZ  

z obecnymi dostawcami, z elementami rozwoju w celu zapewnienia stabilności 

w przygotowaniu Funduszu do lepszego zarządzania i rozwijania głównych systemów 

informatycznych oraz procesu demonopolizacji. Rozważane są w tym zakresie różne kierunki 

uniezależnienia. Pierwszy kierunek zakłada budowanie nowych funkcjonalności w oparciu 

o zasady otwartych i konkurencyjnych postępowań oraz próby wydzielenia części 

funkcjonalności obecnych systemów w celu uruchomienia procesów budowania lub ich 

modernizacji na zasadach rynkowych z prawami do kodów źródłowych. Drugi kierunek 

zakłada dążenie do optymalizacji sumarycznych kosztów w ramach posiadanych systemów 

informatycznych i infrastruktury niezbędnej do ich funkcjonowania. W tym celu wymagane 

jest wykonanie szeregu analiz i prac związanych w szczególności z analizą możliwości 

konsolidacji rozwiązań infrastruktury i oprogramowania systemowego oraz baz danych, 

analizą możliwości rozdzielenia zależności warstwy aplikacyjnej (głównego 

oprogramowania) od sprzętowej/systemowej/bazy danych oraz analizą możliwości wyboru 

jednego produktu (z dwóch posiadanych) i jego ewentualnego wdrożenia w skali całego kraju 
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oraz ewentualnego wykupienia praw do modyfikacji systemu. Rozważenia wymagać będą 

jeszcze inne możliwe kierunki uniezależnienia, w tym zaprojektowanie i zbudowanie nowego 

systemu wsparcia informatycznego Funduszu. 

Dokument „Założenia do strategii IT” został przedłożony Radzie NFZ  

8 października 2015 r. Następnie dokument ten został przekazany Ministrowi Zdrowia 

(organowi nadzorczemu nad Funduszem). Po akceptacji dokumentu przez Ministra zostanie 

opracowany szczegółowy harmonogram poszczególnych działań oraz rozpocznie się  

realizacja założonego harmonogramu zmierzającego do kierunków wskazanych  

w założeniach do strategii. 

      

6.6.  Zarządzanie zasobami ludzkimi i rozwój kadr Funduszu 

 

Warunkiem efektywnego i sprawnego działania Funduszu jest nie tylko dobra 

organizacja pracy, ale również wysoki poziom kadr wykonujących jego zadania. Dlatego  

w Centrali Funduszu podejmowane są działania mające na celu rozwój jego kadr.  

Z perspektywy Centrali Funduszu dobór jak najlepszych kandydatów na stanowiska jest 

kluczowym elementem polityki kadrowej i pozyskiwania kompetencji do realizacji 

statutowych zadań Funduszu, dlatego szczególnie ważnym zadaniem było przygotowanie  

i wdrożenie nowego procesu rekrutacji. Najważniejsze zmiany, jakie w ten sposób zostały 

zrealizowane to: 

a) powstanie wewnętrznego rynku pracy obejmującego Centralę i OW Funduszu.  

b) stworzenie możliwości wielostopniowej procedury rekrutacji umożliwiającej 

wszechstronną weryfikację kompetencji kandydatów na stanowiska, 

c) opracowanie programów adaptacji zawodowej dla nowych pracowników, 

d) wykorzystanie w procedurze rekrutacji profili kompetencyjnych, co umożliwiło 

skoncentrowanie procesu na kompetencjach i powiązanie go z innymi procesami 

kadrowymi takimi jak np.: zarządzanie przez cele czy planowanie rozwoju 

pracownika, 

e) obniżenie kosztów rekrutacji poprzez maksymalne wykorzystanie wewnętrznych 

zasobów Funduszu,  

f) wdrożenie podejścia procesowego w tworzeniu i optymalizacji procesów pracy, 

Wdrożenie nowej procedury rekrutacji pozwoliło również stworzyć referencyjny model 

pozyskiwania pracowników, z którego mogą skorzystać również OW Funduszu.    

 

 Niewątpliwie rozwojowi kadry Funduszu sprzyjać będzie również projekt 

wartościowania stanowisk pracy oraz wprowadzenia ścieżek rozwoju zawodowego. Polityka 

wynagradzania i efektywne wykorzystanie środków z budżetu wynagrodzeń jest nadto 

kluczem do skutecznego zarządzania organizacją. Obowiązujące obecnie zasady 

wynagradzania i tzw. siatka płac są wynikiem porozumienia pracodawcy ze związkami 

zawodowymi zawartego w podpisanym w 2004 r. Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. 
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Układ zbiorowy definiuje też listę stanowisk w Funduszu wraz z przedziałami wynagrodzeń 

zasadniczych i dodatków.  Pomijając inne jego wady, zawarty 11 lat temu Układ nie dość,  

że nie spełnia obecnych wymagań Prawa Pracy, to w znacznej mierze hamuje rozwój 

organizacji. 

 W dniu dzisiejszym pracodawca dysponuje ograniczonymi możliwościami 

awansowania, motywowania i sprawiedliwego wynagradzania pracowników. W tej sytuacji 

podjęto decyzję o realizacji projektu wartościowania stanowisk pracy i ścieżek rozwoju 

zawodowego. Celem projektu jest: 

a) stworzenie warunków sprawiedliwego wynagradzania pracowników zgodnie  

z obiektywną  wartością stanowisk i takim zakresem obowiązków i 

odpowiedzialności, 

b) racjonalizacja sposobu wynagradzania, 

c) stworzenie przejrzystej i przewidywalnej polityki wynagradzania, 

d) stworzenie pracownikom atrakcyjnych możliwości zaplanowania kariery, 

e) stworzenie i realizacja obiektywnego i przewidywalnego awansu i promocji 

pracowników, 

f) zapewnienie organizacji sukcesji na kluczowych stanowiskach. 

Projekt został podzielony na cztery fazy. Pierwsza to przygotowanie opisów stanowisk 

na podstawie obiektywnych kryteriów takich jak realizowane zadania i zakres 

odpowiedzialności. Druga - przeprowadzenie wartościowania stanowisk. Trzecia - 

opracowanie systemu i polityki wynagradzania (w tym premiowanie). I w końcu czwarta - 

stworzenie nowej ścieżki rozwoju zawodowego i kariery, umożliwiającej uzyskanie 

większych możliwości awansu pionowego i poziomego w organizacji. W chwili obecnej  trwa 

procedura przetargowa, która ma wyłonić dostawcę realizującego powyższe prace. Produkty 

projektu mają stać się docelowo propozycją pracodawcy do zapisów Układu Pracy, które 

dotyczą wynagradzania i ścieżek rozwoju zawodowego.  

 

Kluczowym aspektem planowanych zmian w organizacji i funkcjonowaniu Centrali 

Funduszu było również zwiększenie motywacji szeregowych pracowników i włączenie ich  

do współtworzenia warunków pracy. Z perspektywy sprawnie działającej organizacji, takiej 

jak Centrala, kluczowym jest uruchomienie procesu zarządzania satysfakcją pracowników  

i wykorzystanie wniosków powstających w trakcie realizacji procesu. Narzędziem tego 

procesu były m.in. badania ankietowe, które wspierały również realizację procesów 

przeciwdziałania mobbingowi i nepotyzmowi.  

 

 Innymi nowymi działaniami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Funduszu  

są zaplanowane  do realizacji, w grudniu 2015 r., zadania „Strategia zarządzania zasobami 

ludzkimi w Centrali NFZ w latach 2016-2018”. Ma ona w swoim założeniu wyznaczyć cele 

długoterminowe i zaplanować działania je realizujące.  
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6.7. Anty-mobbing, Anty-nepotyzm 

 

Mobbing i nepotyzm to zjawiska szczególnie niebezpieczne z perspektywy 

pracodawcy. Ich występowanie wpływa niekorzystnie na procesy zarządzania organizacją  

i personelem i degeneruje kulturę organizacyjną. Planując zmiany transformacyjne w Centrali 

NFZ szczególny nacisk został położony na eliminację tych zjawisk z życia organizacji.  

W Centrali Funduszu od października 2014 r. do chwili obecnej realizowany jest 

projekt przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom mobbingu. Przygotowując projekt przyjęto 

założenie i położono szczególnym nacisk na budowanie świadomości pracowników Centrali  

i oddziałów wojewódzkich czym jest mobbing i jak go wyeliminować z życia organizacji. 

Plan realizacji projektu przewidywał: 

a) przeprowadzenie szkoleń / warsztatów przedmiotowych dla kadry zarządzającej, 

b) przygotowanie i udostępnienie pracownikom Funduszu szkoleń kompetencyjnych  

na platformie e-lerningowej, 

c) przeprowadzenie kontroli anty-mobbingowe w wybranych oddziałach wojewódzkich, 

d) przeprowadzenie badania ankietowego (w ramach badania satysfakcji pracowników) 

w Centrali Funduszu mającego zweryfikować ewentualnie występowanie zjawiska. 

Wszystkie powyższe działania zostały przeprowadzone i zakończone do 30 marca 2015 r. 

Równolegle przeprowadzono 4 doraźne kontrole anty-mobbingowe w oddziałach 

wojewódzkich NFZ.    

W Centrali Funduszu od listopada 2014 r. realizowany jest również projekt 

przeciwdziałania zjawiskom nepotyzmu. Trudność realizacji tego przedsięwzięcia wynika  

z faktu, że nie istnieje legalna definicja nepotyzmu, brak również systemowych regulacji 

prawnych – zatem przygotowując ten projekt należało stworzyć punkt odniesienia. Przyjęto, 

że takim będzie zjawisko potencjalnego konfliktu interesów oraz kodeks etyki. W ramach 

tego projektu zrealizowano następujące działania: 

a) przeprowadzono szkolenia dla kadry zarządzającej Centrali NFZ, 

b) przygotowano i udostępniono pracownikom Funduszu szkolenia kompetencyjne  

na platformie e-lerningowej, 

c) przeprowadzono kontrole anty-nepotyczne w wybranych OW NFZ, 

d) przeprowadzono badanie ankietowe (w ramach badania satysfakcji pracowników)  

w Centrali Funduszu, mającego zweryfikować ewentualne występowanie zjawiska.  

 Ze szkoleń e-leringowych anty-mobbingowych i anty-nepotycznych skorzystało ponad 

4000 pracowników Centrali i OW Funduszu. Podsumowując wyniki obu projektów można 

stwierdzić, że świadomość czym są powyższe zjawiska i zrozumienie ich niekorzystnego 

wpływu na kulturę organizacyjną stały się elementem powszechnej świadomości kadry 

zarządzającej i pracowników Funduszu.  
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6.8. Anty-korupcja 

 

Fundusz uczestniczy w Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji na lata 

2014-2019. Prace realizowane w programie prowadzi Pełnomocnik ds. Zwalczania Korupcji 

w NFZ pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia. Centrala Funduszu przygotowała plan realizacji 

programu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Został on zatwierdzony przez Ministerstwo 

Zdrowia. Projekt składa się z części obligatoryjnej, obejmującej wprowadzenie rozwiązań 

proceduralnych wdrażających mechanizmy przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym  

w Funduszu, a także z części szkoleniowej, której celem jest zbudowanie wśród pracowników 

świadomości czym jest korupcja oraz wykształcenia kompetencji radzenia sobie w sytuacjach 

korupcjogennych. W części kompetencyjnej Centrala Funduszu przygotowała plan 

szkoleniowy, który zakłada realizację ogólnych szkoleń antykorupcyjnych oraz 

sprofilowanych szkoleń antykorupcyjnych koncentrujących się na zjawiskach korupcji 

występujących w specyficznych obszarach aktywności Funduszu. W ramach projektu 

przeciwdziałania korupcji realizowane są następujące projekty szkoleniowe: 

a) przeciwdziałania korupcji – szkolenie ogólne przeznaczone dla wszystkich 

pracowników Centrali i oddziałów wojewódzkich. Status realizacji: program, zakres  

i plan szkolenia przygotowany, w przygotowaniu przetarg na realizację szkolenia, 

b) Korupcja w IT – szkolenie przeznaczone dla pracowników informatycznych komórek 

organizacyjnych i komórek obsługujących proces zamówień publicznych,  

c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w projektach informatycznych  – 

szkolenie przeznaczone dla pracowników informatycznych komórek organizacyjnych 

i komórek obsługujących proces zamówień publicznych.  

 

 6.9.  Działalność w  zakresie administracyjno – gospodarczym Funduszu 

 

W ramach administracyjno - gospodarczej działalności Funduszu zapewniony jest 

odpowiedni obieg dokumentacji, zarządzanie nieruchomościami, organizowanie zaplecza 

biurowego dla pracowników oraz zarządzanie flotą samochodową. Działalność 

administracyjno - gospodarczą prowadzi Centrala Funduszu i oddziały wojewódzkie. 

Działalność w tym zakresie można podzielić na trzy zakresy: inwestycje, zamówienia 

publiczne i administracja. 

W zakresie inwestycji główne zadania Centrali Funduszu to tworzenie, dokonywanie 

zmian oraz monitorowanie wykonania Rzeczowego Planu Wydatków Inwestycyjnych dla 

całej organizacji. Wiąże się to z zarządzaniem inwestycjami w Centrali Funduszu  

i nadzorowaniem inwestycji prowadzonych przez oddziały wojewódzkie. Kolejnym dużym 

zadaniem w tym zakresie jest zarządzanie i administrowanie nieruchomościami własnymi  

i najmowanymi lokalami użytkowanymi przez Centralę Funduszu wraz z całą infrastrukturą 

techniczną. W zakresie zamówień publicznych komórka ds. administracyjnych zarządza 

całym procesem udzielania zamówień publicznych w Centrali Funduszu. Zadanie to swoim 
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zakresem obejmuje planowanie, przygotowanie i realizację postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych realizowanych na rzecz Centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu. 

W części administracyjnej należy natomiast wyróżnić obsługę kancelaryjną, obsługę 

transportową, prowadzenie archiwizacji dokumentacji oraz obsługę techniczno – gospodarczą 

pracowników Centrali, na którą składają się: zapewnienie telefonii komórkowej, utrzymanie 

czystości, organizacja spotkań wewnętrznych, zabezpieczenie prenumeraty prasy, ewidencja 

środków trwałych, zakup mebli, sprzętu biurowego, materiałów biurowych oraz realizowanie 

indywidualnych zapotrzebowani poszczególnych komórek organizacyjnych. 

Koszty administracyjne Funduszu obejmują: zużycie materiałów i energii, usługi obce, 

podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, koszty 

funkcjonowania Rady Funduszu, amortyzację środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych oraz pozostałe koszty administracyjne. Warto wskazać, że koszty 

administracyjne poniesione w 2012 r. stanowiły 0,97% łącznych kosztów Funduszu,  w 2013 

r. 0,94%, a w 2014 r. 0,95%. Środki finansowe przeznaczone na wydatki administracyjne  

składają się z dwóch pozycji: usługi obce oraz zużycie materiałów i energii. Pozycja usługi 

obce obejmuje w szczególności koszty związane z usługami remontowymi, usługami 

telekomunikacyjnymi, usługami pocztowymi, opłatami czynszowymi i dzierżawnymi, 

usługami związanymi z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego, dozorem mienia, 

sprzątaniem pomieszczeń, wyposażeniem niematerialnym. Pozycja zużycie materiałów  

i energii obejmuje w szczególności koszty zużycia materiałów biurowych, materiałów 

związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego, wyposażenia rzeczowego, 

paliw samochodowych oraz energii. W 2014 r. udział kosztów usług obcych w łącznej puli 

kosztów administracyjnych, wynosił 23,87%, a zużycia materiałów i energii 3,23%. Udział 

tylko kosztów usług związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego  

w kosztach usług obcych to ok. 65%.  
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Bieżącą kontrolę działalności Funduszu prowadzi Rada Funduszu, której szczególnym 

uprawnieniem jest podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących majątku organizacji  

i inwestycji przekraczających zakres upoważnienia statutowego dla Prezesa Funduszu oraz 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Funduszu, a także 

podejmowanie uchwał w sprawach zysku netto osiągniętego przez Fundusz. 

W Centrali Funduszu podejmowane są działania mające na celu usprawnianie 

procesów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w rzeczowym planie 

wydatków inwestycyjnych. W ramach tych działań Rada Funduszu upoważniła Prezesa 

Funduszu do dokonywania zmian rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych do wysokości 

sześćdziesięciu tysięcy złotych. Ponadto, opracowano nowy Regulaminu tworzenia 

rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego 

zatwierdzania i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji. Dzięki powyższym zmianom 

poprawie uległa rytmika realizacji zadań inwestycyjnych, skróceniu uległ czas reakcji  

w przypadku wystąpienia potrzeby dokonania zmian w strukturze rzeczowej wydatków planu, 

a w tym wykorzystanie zwolnionych środków powstałych jako oszczędności w wyniku 

rozstrzygnięcia postępowania o zamówienia publiczne dla danego zadania inwestycyjnego. 

W ostatnim czasie, mając na uwadze dążenie do stałej racjonalizacji kosztów 

ponoszonych w związku z realizacją  potrzeb zgłaszanych przez poszczególne komórki 

organizacyjne Centrali Funduszu oraz zapewnienia terminowości realizacji otrzymanych 

zgłoszeń, opracowano i wdrożono szereg rozwiązań w formie zarządzeń Prezesa Funduszu, 

wytycznych bądź konkretnych (dedykowanych) procedur, dotyczących m. in.: zamawiania 

biletów zagranicznych i krajowych dla pracowników Centrali Funduszu, gospodarki 

składnikami majątkowymi w Funduszu, właściwego gospodarowania służbowymi biletami 

jednorazowymi  komunikacji miejskiej. 

 Warto wskazać, że w 2015 roku w obszarze zamówień publicznych w Centrali 

Funduszu do chwili obecnej zostało zarejestrowanych 48 postępowań, z czego zakończono 

22. Średnio w tygodniu odbywa się 15 posiedzeń komisji. W Sekcji Zamówień Publicznych 

prowadzone są: rejestr wniosków o zamówienie publiczne (wg stanu na dzień sporządzania 

pisma - zarejestrowano 607 wniosków) oraz rejestr umów (wg stanu na dzień sporządzania 

pisma – zarejestrowano 128 umów). Corocznie opracowywany jest plan zamówień 

publicznych oraz sprawozdania z udzielonych zamówień.   

W Centrali NFZ realizowane są zamówienia publiczne zarówno na potrzeby Centrali 

jak i na potrzeby Centrali i oddziałów wojewódzkich. W 2012 roku z 52 postępowań,  

22 (ok. 42%) dotyczyły usług lub dostaw realizowanych dla oddziałów wojewódzkich.  

W 2013 r. z ogólnej liczby 74 postępowań prowadzonych przez Centralę NFZ, 15 (czyli  

ok. 20%) stanowiły usługi, dostawy na rzecz zarówno Centrali jak i OW NFZ, w 2014 r.  

z ogólnej liczby 48 postępowań, 23 (prawie 48%) stanowiło postępowania jak wyżej. 

Przeprowadzone w tym zakresie analizy przekonują do utrzymania rozwiązania w zakresie 

udzielania zamówień publicznych przez Centralę i oddziały wojewódzkie Funduszu oraz 
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realizowania określonej części zamówień przez Centralę również na rzecz oddziałów 

wojewódzkich. Jednocześnie Centrala powinna przekazywać oddziałom dobre praktyki  

i rozwiązania jako zalecenia, w tym rozwiązania (wytyczne) przygotowane w postępowaniach 

prowadzonych w Centrali oraz wzory umów. Działania podejmowane przez Centralę powinny 

mieć na celu poprawę efektywności wydatkowania środków publicznych poprzez 

każdorazowe badanie opłacalności rezygnacji z zakupów realizowanych przez poszczególne 

oddziały na rzecz zakupów wspólnych.  

 

6.10. Strategie audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w NFZ 

 

 Dobre zarządzanie organizacją wymaga przemyślanego podejścia do funkcji kontroli 

wewnętrznej i audytu wewnętrznego, które sprzyjają prawidłowemu działaniu organizacji  

i uczestniczą w wyznaczaniu kierunków zmiany i ulepszania funkcjonowania organizacji.  

W Centrali Funduszu zorganizowana jest zarówno komórka kontroli wewnętrznej (Dział 

Kontroli Wewnętrznej i Zarządczej w Departamencie Kontroli) oraz komórka audytu 

wewnętrznego, którą stanowi podporządkowany zadaniowo Prezesowi Funduszu Wydział 

Audytorów Wewnętrznych (umiejscowiony również w Departamencie Kontroli). Dążąc  

do rozwoju również tych dziedzin funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes 

Funduszu zlecił przygotowanie Strategii Audytu Wewnętrznego na lata 2016 – 2018  

i Strategii Kontroli Wewnętrznej na lata 2016 – 2018.  

 Przygotowywana w Centrali Funduszu Strategia Audytu Wewnętrznego zakłada 

zmianę sposobu funkcjonowania audytu, dążąc do wzrostu efektywności i jakości pracy 

audytorów oraz zwiększenia przydatności wyników zadań audytowych dla kierownictwa 

Funduszu. Strategia stawia dwa cele. Pierwszy: podniesienie jakości pracy komórki audytu 

wewnętrznego w NFZ tak, aby wyniki realizowanych zadań audytowych wpływały w istotny 

sposób na poprawę skuteczności zarządzania jednostką, w tym zarządzania ryzykiem oraz  

na funkcjonowanie kontroli zarządczej. Drugi: ustalenie obszarów, które są najistotniejsze  

z punktu widzenia zadań NFZ, w których stwierdzono występowanie największych ryzyk  

i obejmowanie tych obszarów zadaniami audytowymi, powtarzalnymi w określonej 

perspektywie czasowej. W trakcie tworzenia Strategii wskazano, że sprawozdania z zadań 

audytowych powinny być przekazywane, za zgodą Prezesa NFZ, szerszemu kręgowi 

odbiorców. Informacja o wyniku audytu, o wydanych zaleceniach będzie przekazywana 

innym oddziałom Funduszu, a w przypadku audytów przeprowadzanych w obszarach 

strategicznych dla funkcjonowania Funduszu, również do Rady NFZ.  

Opracowane w ramach Strategii Kontroli Wewnętrznej cele strategiczne zakładają 

przygotowanie i wprowadzenie zmian do obowiązujących w Funduszu regulacji 

wewnętrznych w obszarze kontroli wewnętrznej w celu zwiększenia jej efektywności (w tym: 

podniesienie jakości w zakresie planowania działalności kontrolnej w Centrali Funduszu  

i oddziałach wojewódzkich w oparciu o analizę ryzyka; zwiększenie nadzoru nad 

przygotowaniem i realizacją planów kontroli wewnętrznej; zastąpienie protokołu z kontroli  
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i wystąpienia pokontrolnego jednym dokumentem; usprawnienie mechanizmów 

monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych; poprawa efektywności komunikacji  

w zakresie wyników kontroli; utworzenie księgi dobrych praktyk na podstawie wyników 

kontroli; doskonalenie metodologii kontroli). W Strategii zakłada się również zwiększenie 

liczby kontroli koordynowanych (tj. powołanie zespołów roboczych w celu przygotowania 

programów kontroli koordynowanych; zwiększenie liczby kontroli rozpoznawczych; 

przeprowadzenie analiz dotyczących celowości oraz zakresu przedmiotowego  

i podmiotowego kontroli koordynowanych - adekwatny dobór liczby jednostek 

organizacyjnych przewidzianych do kontroli i koncentracja działań kontrolnych na obszarach, 

w których zidentyfikowano wysokie ryzyko nieprawidłowości). 
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7.  TWORZENIE I STOSOWANIE PRAWA 

 

W wyniku kilku ostatnich nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych jako ustawy podstawowej w zakresie funkcjonowania 

Narodowego Funduszu Zdrowia oraz regulującej system powszechnego ubezpieczenia 

zdrowotnego w latach 2013-2015, dokonano szeregu zmian systemowych związanych  

z dostępem do szeroko pojętej opieki zdrowotnej. W pracach legislacyjnych nad projektami 

ustaw wdrażających ww. zmiany aktywnie uczestniczył Narodowy Fundusz Zdrowia, który 

oprócz tego, iż był zaangażowany w opiniowanie przedmiotowych projektów (zgłaszając 

uwagi do projektów aktów normatywnych) również występował z licznymi postulatami  

de lege ferenda wpływającymi na kształt uchwalanych instytucji normatywnych. Celem 

formułowania w Centrali Funduszu ww. postulatów zmian przepisów było (wynikające  

z doświadczeń stosowania dotychczasowych instytucji prawnych przez merytoryczne 

komórki organizacyjne) zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, 

usprawnienie funkcjonowania systemu, ale również ograniczenie obciążeń regulacyjnych  

i zapewnienie jednoznaczności przepisów.  

Do najbardziej istotnych, systemowych zmian wprowadzonych w wyniku nowelizacji 

ww. ustawy należą w szczególności modyfikacje wprowadzone: 

◦ ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

Przepisy tej ustawy, w celu zagwarantowania wysokiej jakości i kompleksowości 

świadczeń opieki zdrowotnej określiły pojęcia ciągłości i kompleksowości udzielanych 

świadczeń opieki zdrowotnej, które służą m.in. jako kryteria oceny ofert złożonych 

w postępowaniu o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wskazane 

kryteria były rozbieżnie interpretowane, a ich zakresy nierzadko pokrywały się ze sobą. 

Dlatego zdefiniowano je przez wyliczenie podstawowych parametrów. 

Druga zasadnicza zmiana wprowadziła rozwiązania w zakresie postępowania 

odwoławczego od rozstrzygnięć komisji konkursowej w postępowaniach o zawarcie umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Prowadzenie postępowania administracyjnego 

odbywa się obecnie na poziomie oddziałów wojewódzkich w taki sposób, że od decyzji 

dyrektora OW NFZ przysługuje wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, a w dalszej 

kolejności skarga do sądu administracyjnego umożliwiająca kontrolę legalności 

przeprowadzonego postępowania. Zmiana usprawniła proces zawierania umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej. Proponowane rozwiązanie stało się niezbędne z uwagi 

na specyfikę postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, które w imieniu Funduszu zawiera dyrektor oddziału NFZ, 

◦ ustawą z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

Wprowadzono nowe rozwiązania dotyczące udzielania świadczeń w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarzy pediatrów i lekarzy internistów. Zmiany 
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odnoszą się również do sposobu wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń 

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej tak, aby złożona przez świadczeniobiorcę 

deklaracja wyboru nie traciła ważności w przypadku zmiany miejsca pracy przez lekarza, 

pielęgniarkę czy położną. Powyższa zmiana miała na celu poprawę dostępu do świadczeń 

zdrowotnych pacjentom, zaś świadczeniodawcom ułatwienie zarządzania i rozliczania usług  

z Narodowym Funduszem Zdrowia, w sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez 

lekarza, pielęgniarkę czy położną, 

◦ ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

Przedmiotowa regulacja dotyczy po pierwsze, poprawy standardu opieki nad 

pacjentem onkologicznym (tzw. szybka ścieżka onkologiczna). I po drugie, poprawy 

zarządzania listami oczekujących na świadczenia zdrowotne oraz zarządzania procesem 

zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (wprowadzone rozwiązania 

miały na celu przede wszystkim rozwiązanie zidentyfikowanych problemów wynikających  

z nieprawidłowego prowadzenia list oczekujących, które mają wpływ na wydłużanie czasów 

oczekiwania na leczenie, w szczególności zapewnienie Funduszowi informacji pozwalających 

na monitorowanie poprawności prowadzenia list oczekujących). Przepisami tej ustawy 

wprowadzony także został nowy tryb postępowania i rozliczania w sprawie zawarcia umów 

na świadczenia wysokospecjalistyczne.  

◦ ustawą z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

Przepisami ustawy dokonano transpozycji do polskiego porządku prawnego 

postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. 

w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, której 

założeniem było  zapewnienie realizacji zasady swobody przepływu usług na terytorium Unii 

Europejskiej w sferze opieki zdrowotnej - tj. stworzenie przejrzystych ram prawnych 

w zakresie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w innych państwach członkowskich UE, 

z możliwością uzyskania przez każdego pacjenta zwrotu kosztów takich świadczeń 

od publicznego systemu ubezpieczenia zdrowotnego, któremu dana osoba podlega. 

  

 Oprócz opiniowania i opracowywania projektów aktów normatywnych o charakterze 

systemowym, Fundusz uczestniczy w pracach legislacyjnych inicjowanych przez Ministra 

Zdrowia poprzez udział w procesie uzgadniania projektów aktów normatywnych (w ramach 

rządowego procesu legislacyjnego) w szczególności przez opracowywanie stanowisk Prezesa 

NFZ dotyczących projektów aktów obejmujących swoją materią obszar związany z ochroną 

zdrowia. W ramach ww. działań Fundusz w szczególności aktywnie uczestniczył w pracach 

nad: projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 

niektórych innych ustaw, projektem ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń 

zdrowotnych w latach 2015–2018, projektem ustawy o zmianie ustawy o konsultantach  

w ochronie zdrowia, projektem ustawy o zdrowiu publicznym, projektem ustawy  
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o wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej, projektem ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym. Ponadto, Fundusz uczestniczy w opracowywaniu i opiniowaniu 

wszystkich projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia, w tym w szczególności tzw. 

„rozporządzeń koszykowych”, wydawanych w oparciu o przepisy art. 31d ustawy  

o świadczeniach (a także innych projektów aktów normatywnych mających wpływ  

na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia). 

 

Ponadto, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia jako organ obowiązany  

do podejmowania decyzji dotyczących zadań związanych z zabezpieczaniem świadczeń 

opieki zdrowotnej, w drodze wydawanych przez siebie zarządzeń określa warunki zawierania 

i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące poszczególnych 

rodzajów świadczeń. Podstawę prawną wydawania ww. zarządzeń Prezesa stanowią przepisy 

art. 146 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o świadczeniach. Należy wskazać jednakże, iż mocą przepisów 

zawartych w art. 1 pkt 53 i 54 ustawy dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

ustawodawca wprowadził w przepisach art. 146 oraz 148 ustawy o świadczeniach zmiany  

w zakresie kompetencji organu zobowiązanego do określenia kryteriów oceny ofert. 

Konsekwencją powyższych zmian jest przeniesienie tych kompetencji z Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia na Ministra Zdrowia.   

Wydawanie zarządzeń stanowi zatem przesłankę realizacji ustawowych zadań Prezesa 

Funduszu i w ramach swoich kompetencji przydanych mu w tym zakresie wydano w okresie 

ostatnich niespełna 4 lat, tj. od początku roku 2012 do chwili obecnej, tj. do listopada 2015 r. 

- 375 zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (tj. ok. 100 zarządzeń rocznie). 

Projekty zarządzeń opracowywane są zgodnie z przepisami zasad techniki prawodawczej 

stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 

w sprawie „Zasad  techniki prawodawczej”. W  celu ułatwienia stosowania (w szczególności 

przez świadczeniodawców) zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

opracowywane są teksty jednolite ww. aktów prawnych. W bieżącym roku opracowano  

i zamieszczono na stronach internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia teksty jednolite 

zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: 

podstawowa opieka zdrowotna oraz zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  

w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.  

W najbliższym czasie (do końca bieżącego roku) planowane jest ogłoszenie tekstów 

jednolitych zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia 

warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: 

leczenie szpitalne oraz zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie 

określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 
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Pełnomocnicy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia występują w postępowaniach 

sądowych oraz sądowo-administracyjnych w sprawach wynikających w szczególności  

z wniesienia do sądów administracyjnych skarg na decyzje wydawane przez organy Funduszu 

w zakresie: 

1) odwołań od rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniach konkursowych (w trybie 

art. 5 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw); 

2) objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym; 

3) zgody na udzielenie danego świadczenia opieki zdrowotnej albo jego kontynuację 

w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w przypadkach, o których 

mowa w przepisach o koordynacji; 

4) zwrotu kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, będącego świadczeniem 

gwarantowanym, udzielonego na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

5) skierowania świadczeniobiorcy do przeprowadzenia poza granicami kraju leczenia lub 

badań diagnostycznych, należących do świadczeń gwarantowanych, których aktualnie 

nie wykonuje się w kraju; 

6) dostępu do informacji publicznej. 

Wskazać należy, iż średniorocznie pełnomocnicy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

(zatrudnieni w Centrali Funduszu) prowadzą ok. 600 spraw sądowo-administracyjnych. 

 Współpraca Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia z Oddziałami Wojewódzkimi 

w zakresie obsługi prawnej w ww. postępowaniach ma m.in. na celu wymianę doświadczeń 

procesowych (najlepszych praktyk) oraz zapewnienie jednolitego stanowiska Funduszu 

w analogicznych sprawach. Pośród istotnych (w szczególności w zakresie ewentualnych 

skutków finansowych) dla płatnika publicznego orzeczeń wskazać dla przykładu należy:  

1) postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie (II Ca 2014/14) umarzające 

postępowanie w sprawie z powództwa świadczeniobiorcy o zapłatę tytułem zwrotu 

poniesionych kosztów zabiegu operacyjnego wykonanego poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (powództwo oparte zostało na przepisach Dyrektywy 

Parlamentu i Rady 2011/24 UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw 

pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej). Przedmiotowe rozstrzygnięcie  

poprzedzone zostało wydaniem przez Sąd Najwyższy postanowienia z dnia 28 maja 

2015 r. (sygn. akt III CZP 26/15 – w związku z przedstawieniem Sądowi 

Najwyższemu zagadnienia prawnego przez Sąd Okręgowy w Krakowie), w którym 

Sąd Najwyższy wskazał w szczególności, że po dokonaniu implementacji dyrektywy 

Parlamentu i Rady 2011/24 UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw 

pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej na grunt prawa polskiego, a więc  

od dnia 15 listopada 2014 r., zgodnie z art. 42d ust.1 ustawy o świadczeniach, zwrot 

kosztów leczenia za granicą następuje na podstawie decyzji administracyjnej, którą 
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wydaje na wniosek świadczeniobiorcy dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ. 

Decyzja taka jest zaskarżalna do sądu administracyjnego, a zatem w razie odmowy 

refundacji kosztów, wnioskodawcy przysługuje ochrona przed sądami 

administracyjnymi, co skutkuje niedopuszczalnością drogi sądowej, nawet gdyby 

uznać, że taka sprawa ma charakter sprawy cywilnej (art. 2 § 3 k.p.c.). Przedmiotowe 

orzeczenia przesądzają o braku możliwości występowania na drogę postępowania 

cywilnego przez pacjentów, którzy przed dokonaniem implementacji do rodzimego 

systemu prawa przepisów ww. aktu prawa Unii Europejskiej skorzystali ze świadczeń 

opieki zdrowotnej poza granicami kraju (powołując się na regulacje ww. dyrektywy); 

2) wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2015 r.  III CSK 455/14), w którym Sąd 

Najwyższy oddalił skargę kasacyjną świadczeniodawcy w sprawie o zapłatę  

za wykonane świadczenia opieki zdrowotnej ponad limit określony w umowie  

w następstwie zgłoszenia się pacjentów w stanie nagłym w rozumieniu art. 19 ustawy 

o świadczeniach. Uzasadniając przedmiotowe orzeczenie Sąd Najwyższy, 

po dokonaniu wykładni art. 19 ustawy o świadczeniach, wskazał w szczególności, 

że podmiotowi leczniczemu, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługuje roszczenie o wynagrodzenie 

za wykonanie ponadlimitowych świadczeń w stanie nagłym wyłącznie w wysokości 

uzasadnionych kosztów ich udzielenia (ograniczając tym samym możliwość 

swobodnego występowania z roszczeniami w tym zakresie wobec Narodowego 

Funduszu Zdrowia). 

 

Z doświadczeń, w szczególności procesowych (obejmujących materię związaną  

z ochroną zdrowia) jak również wynikających ze stosowania przepisów regulujących 

funkcjonowanie płatnika publicznego wynika, iż do jednych z najpilniejszych zagadnień, 

które wymagają objęcia ich ingerencją normatywną zaliczyć należy: 

1) rozważenie wprowadzenia ograniczenia w niektórych zakresach świadczeń 

konkurencyjności postępowania mającego na celu wyłonienie realizatora określonych 

świadczeń, w oparciu o jednolite w skali kraju kryteria (np. w odniesieniu do szpitali 

uczestniczących w systemie państwowego ratownictwa medycznego) (także z uwagi 

na wprowadzenie do systemu nowej instytucji normatywnej, tj. map potrzeb zdrowotnych); 

2) zmianę trybu wzruszania rozstrzygnięć konkursowych (polegającą na rezygnacji z trybu 

sądowo-administracyjnego na rzecz sui generis arbitrażu wzorowanego w szczególności 

na rozwiązaniach dotyczących prawa zamówień publicznych); 

3) rozważenie modyfikacji zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności 

w kontekście rozszerzenia zakresów świadczeń (wstęp do wyliczenia w art. 31d ustawy 

o świadczeniach), w odniesieniu do których Minister Zdrowia mógłby określać poziom lub 

sposób finansowania (tzw. dopłaty). 
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4) modyfikację przepisów dotyczących wydawanych zgód na leczenie zagranicą (zgodnie 

z kształtującą się linią orzeczniczą) poprzez doprecyzowanie przepisów w kwestii procedury 

w tym zakresie; 

5) rozważenie modyfikacji przepisów polegającej na czasowym utrzymaniu w mocy 

uprawnienia Prezesa NFZ do wydawania zarządzeń w przedmiocie określania kryteriów 

oceny ofert (wobec zagrożenia niewydania rozporządzenia Ministra Zdrowia w tym zakresie, 

w terminie umożliwiającym przeprowadzenie postępowań w sprawie zawarcia umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r.), 

6) rozważenie modyfikacji przepisów polegającej na wyłączeniu obligatoryjnego stosowania 

wszystkich kryteriów oceny ofert; 

7) rozważenie modyfikacji przepisów dotyczących dochodzenia zwrotu kosztów świadczeń 

udzielonych osobom nie mającym prawa do świadczeń, polegających na umożliwieniu 

zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z datą wsteczną osób, które nie były zgłoszone 

do tego ubezpieczenia, a ich sytuacja faktyczna uprawniała je do zgłoszenia do ubezpieczenia 

zdrowotnego (w szczególności członków rodzin); 

Powyższe regulacje winny ponadto zawierać termin, w którym możliwe byłoby dokonanie 

„wstecznego zgłaszania” do ubezpieczenia zdrowotnego (np. 14 dni od ustalenia stanu 

faktycznego) oraz zobowiązanie do zapłaty kwoty administracyjnej (o charakterze 

dyscyplinującym np. 20 zł) przez osoby dokonujące tych czynności. 

Za uzasadnione uznać ponadto należy wprowadzenie przepisów intertemporalnych 

umożliwiających Narodowemu Funduszowi Zdrowia odstąpienie od wszczynania postępowań 

administracyjnych, w przypadkach uznania (na podstawie znowelizowanych przepisów oraz 

określenia w nich kryteriów i kręgu osób, którym przysługiwałoby możliwość zgłoszenia 

z datą wsteczną), że osoby wskazane w tych przepisach były osobami ubezpieczonymi - 

pomimo braku posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych w okresie korzystania ze świadczeń oraz zakończenia z mocy prawa wszczętych 

postępowań dotyczących ww. stanów faktycznych. 

Dotychczas (w szczególności wobec wątpliwości odnoszących się do członków 

rodzin) podstawę stosowania przepisów ustawy o świadczeniach w tym zakresie stanowiły 

stanowiska Ministra Zdrowia, w których dokonywano wykładni ww. przepisów. Postulowana 

modyfikacja przepisów wykluczałaby dalsze wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie; 

8) wprowadzenie zmian wynikających z doświadczeń z realizacji tzw. „pakietu onkologiczno-

kolejkowego”. 

 Kolejną kwestią wymagającą ingerencji prawodawczej jest wprowadzenie przepisów 

faktycznie umożliwiających Funduszowi występowanie z roszczeniami regresowymi wobec 

sprawców czynów niedozwolonych. Prawną możliwość występowania przez Fundusz  

z roszczeniami regresowymi wobec sprawców czynów niedozwolonych stanowić może art. 

441 § 3 k.c. Zgodnie bowiem z tym przepisem, ten kto naprawił szkodę, za którą jest 

odpowiedzialny mimo braku winy, ma zwrotne roszczenie do sprawcy, jeżeli szkoda powstała 

z winy sprawcy. Możliwość i prawny obowiązek dochodzenia przez Fundusz roszczeń 
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regresowych wskazuje też art. 116 ust. 1 pkt 6) ustawy o świadczeniach, zgodnie z którym 

środki uzyskane z tytułu roszczeń regresowych stanowią przychody Funduszu. W świetle 

art. 441 § 3 k.c. aktualna pozostaje potrzeba wprowadzenia mechanizmów, które 

dostarczyłyby Funduszowi informacji o okolicznościach uzasadniających wystąpienie  

z roszczeniami regresowymi wobec osób trzecich (sprawców czynów niedozwolonych), 

których skutki zachowania obciążyły Narodowy Fundusz Zdrowia (płatnika udzielonych 

poszkodowanemu świadczeń zdrowotnych).  
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I. DANE  LICZBOWE 

Populacja – 2 908 457; 

Liczba osób ubezpieczonych – 2 352 261; 

Liczba umów obsługiwanych przez Oddział Wojewódzki – 12 128, (w tym: apteki - 

1124, upoważniające do wystawiania recept refundowanych - 8106, ZPO -  213); 

Liczba świadczeniodawców – 1771 

II. DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI DO 

ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 

1. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej DOW NFZ na 2015 rok  

W roku 2015 DOW NFZ kontraktuje świadczenia opieki zdrowotnej w ramach: 

a) 2 685 umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

b) 1 124 umów na realizację recept w aptekach, 

c) 8 106 umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych 

Bieżące monitorowanie poziomu realizacji świadczeń skutkowało zawarciem przez 

DOW NFZ ponad 2 000 aneksów zmieniających wartość kontraktów. Na dzień sporządzenia 

informacji, świadczenia zrealizowane w pakiecie onkologicznym sfinansowano ponad 

wartość określoną w umowach na poziomie ok. 12,5 mln zł. 

Łączne planowane koszty DOW NFZ na 2015 r. zostały zabezpieczone środkami 

w planie finansowym w wysokości 5 305 169 tys. zł., w tym na finansowanie świadczeń 

zdrowotnych 5 248 861 tys. zł. – co stanowi 98,94% planowanych kosztów ogółem.  

Do dnia sporządzenia informacji, DOW NFZ dokonał łącznie 20 zmian planu 

finansowego obejmujących głównie koszty finansowania świadczeń zdrowotnych.  

2. Pozafinansowe działania DOW NFZ związane z optymalizacją dostępu 

do świadczeń opieki zdrowotnej - 2015 rok 

Celem podstawowym i strategicznym NFZ jest zapewnienie dostępności do świadczeń 

opieki zdrowotnej. DOW NFZ na bieżąco dokonuje oceny prawidłowości realizacji zawartych 

ze Świadczeniodawcami umów w aspekcie zgodności z przepisami prawa. W związku z tym 

DOW NFZ w roku  2015: 
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a) przyjął 10 723 wniosków zgłaszających zmiany do zawartych umów 

(harmonogram pracy komórki organizacyjnej, personel, sprzęt),  

b) przeprowadza wizytacje u świadczeniodawców, 

c) prowadzi stałe monitorowanie prawidłowości przekazywanych danych 

z zakresu list oczekujących oraz informowanie  świadczeniodawców za 

pośrednictwem platformy SZOI o wykrytych  nieprawidłowościach. 

d) zorganizował 11 wydarzeń medialnych o charakterze edukacyjnym, 

informacyjnym adresowanych bezpośrednio do mieszkańców Dolnego Śląska: 

- Światowy Dzień Walki z Rakiem  

- Biała Sobota w ramach Światowego Dnia Walki z Rakiem  

- Badajcie się Drogie Mamy, bo my Dzieci Was kochamy  

- Dzień Otwarty z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Cukrzycą  

- Światowy Dzień Pierwszej Pomocy- Dzień Otwarty  

- NFZ dla Seniora  

- Biała Sobota  

- Dni Ubezpieczonego w ZUS 

- Dolnośląskie Forum Kobiet 

- Studencie pamiętaj o ubezpieczeniu  

- Mobilne stanowisko ZIP dla studentów - prowadzenie stoiska, wydawanie 

hasła i loginu do ZIP. 

3. Inne działania DOW NFZ związane z zapewnieniem dostępu do 

świadczeń opieki zdrowotnej - 2015 rok 

W okresie od stycznia do października 2015 r.,  DOW NFZ przeprowadził 143 

postępowania kontrolne w obszarze realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, refundacji leków 

oraz ordynacji lekarskiej.  
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Struktura przeprowadzonych kontroli 

 

III. DZIAŁANIA DOW NFZ REALIZOWANE NA RZECZ 

PACJENTÓW 

 

1. Nadawanie danych dostępowych do kont w ZIP 

8 817 danych dostępowych do kont ZIP. 

2. Rozpatrywanie zgłoszeń o nieprawidłowościach w ramach ZIP 

1 660 zgłoszeń do listopada 2015 r.  

3. Wydawanie kart EKUZ i certyfikatów zastępujących  

             205 220 kart EKUZ  

             1487 certyfikatów zastępujących 

 

4. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w 

trybie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.
4
) 

a) 1 534 - zarejestrowanych wniosków o wydanie decyzji administracyjnych 

na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych; 

b) 1 033 wydanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych decyzji administracyjnych; 

                                                           
4
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365  

i 1569 

60% 

18% 
22% 

realizacja świadczeń ordynacja lekarska refundacja leków (apteki)
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c) 607 przekazanych odwołań od decyzji wydawanych  na podstawie art. 109 

ustawy  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

d) liczba zawartych i rozwiązanych umów dobrowolnego ubezpieczenia 

zdrowotnego - zawarto  1 270 umów,  rozwiązano  1 927; 

e) liczba decyzji wydanych na podstawie art. 50 ww. ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 909,  

f) wartość środków finansowych w decyzjach ustalających obowiązek poniesienia 

kosztów i ich wysokość 1 969 939 zł, 

g) 120 849 potwierdzonych do realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby 

medyczne; 

h) 39 948 potwierdzonych do realizacji kart zaopatrzenia comiesięcznego; 

i) 52 500 ocen skierowań na leczenie uzdrowiskowe; 

 

IV. DZIAŁANIA OPERACYJNE DOW NFZ 
 

Kontrole w DOW NFZ 

W 2015 r. w DOW NFZ przeprowadzono łącznie 12 kontroli, z czego 

3 przeprowadzane były przez Centralę NFZ oraz 9 przez Zespół Kontroli Wewnętrznej DOW 

NFZ. Skutkiem wszystkich kontroli była ocena pozytywna. 
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Kujawsko – Pomorski 

Oddział Wojewódzki 
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I. DANE  LICZBOWE: 

Populacja – 2 098 370; 

Liczba osób ubezpieczonych – 1 905 429; 

Liczba umów obsługiwanych przez Oddział Wojewódzki – 6 492 (w tym: ogólna 

liczba umów: 1996; umowy z lekarzami na wypisywanie recept: 3772, umowy z 

aptekami: 724); 

Liczba świadczeniodawców – 1 171 

 

II. ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ  

1. K-P OW NFZ w Bydgoszczy podpisał wszystkie umowy w rodzaju Podstawowa 

Opieka Zdrowotna w grudniu 2014 roku. 

2. Nastąpiło zwiększenie wartości umów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej 

(AOS, ASDK, KOS) o 7 597 tys. zł.  

3. Opracowano i wdrożono plan naprawczy poprawiający dostęp do świadczeń z zakresu 

hematologii z pomocą konsultanta wojewódzkiego; aktualnie rozstrzygany jest 

konkurs na obszar Inowrocławia, przewidywane konkursy dla Włocławka, 

Grudziądza. Dotychczas świadczenia realizowały 2 ośrodki w woj. Bydgoszcz i Toruń 

(czas oczekiwania w Szpitalu Biziela 1 rok). 

4. K-P OW zawarł ugody pozasądowe na kwotę 38,95 mln zł, częściowo finansujące 

zrealizowane nadwykonania w zakresach nielimitowanych, ratujących życie i w części 

zakresy limitowane z zastosowaniem finansowania degresywnego.  

5. W 2015 r. zawarto 1994 umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Sporządzono 6361 aneksów w systemie KS-Sikch do umów ze świadczeniodawcami 

oraz ok. 3-4 tys. aneksów "pozasystemowych" (głównie aneksów zarządzeń).  

6. Podpisano 61 umów i 159 aneksów z aptekami oraz 145 umów i 59 aneksów z 

lekarzami. 

7. Przeprowadzanie konkursów ofert  z trafnym wyborem realizatorów konkursowe na 

13 programów (5 w ramach konkursu ofert, 8 w ramach rokowań). 
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III. SPRAWY KSIĘGOWE 

1. Badanie sprawozdania finansowego za 2014 przeprowadzone przez biegłego rewidenta 

bez żadnych zastrzeżeń, uwag ani korekt zarówno do sprawozdania, jak i prowadzonych 

ksiąg rachunkowych. Wskazano na duży profesjonalizm, rzetelność oraz zaangażowanie 

służb księgowych. 

2. W 2015 roku nastąpił ponad 5-krotny wzrost ilości faktur rozliczanych przez 

świadczeniodawców elektronicznie – z 10% udziału e-faktur za okres od stycznia do 

września w 2014 roku do ponad 56%.   

 

IV. BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KUJAWSKO  

- POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ  

W BYDGOSZCZY  

W związku z realizacją inwestycji budowy nowej siedziby przy ul. Łomżyńskiej 33  

w Bydgoszczy na potrzeby K-P OW NFZ trwa procedura zamówienia publicznego na 

roboty budowlane dotyczące ww. inwestycji – ocena 8 ofert. 

V. SKARGI NA ŚWIADCZENIODAWCÓW 

W roku 2015 I-III kwartał wpłynęło do tut. Oddziału NFZ 213 skarg na niewywiązywanie 

się przez świadczeniodawców z umów podpisanych z NFZ. 71 skarg to skargi zasadne. 

Stanowi to ok 33,3 % skarg. W porównaniu z rokiem ubiegłym za okres od I-III kwartału 

skargi zasadne stanowiły blisko 40 % ogółu rozpatrzonych skarg. Zmniejszenie liczby 

skarg zasadnych osiągnięto poprzez m.in. bieżący kontakt pracowników K-P OW NFZ  

ze świadczeniodawcami (dyrektorami podmiotów leczniczych i indywidualnymi 

lekarzami)  

w zakresie przedmiotowości zgłaszanych skarg.  

 

VI. WYDAWANIE DOSTĘPU DO ZIP I WYDAWANIE DECYZJI 

1. W województwie Kujawsko-Pomorskim od 01 stycznia 2015 roku wydano 34 dostępy 

do ZIP w przeliczeniu na 10 tys. Ubezpieczonych. 

2. Od 1.01.2015r. do końca III kw. roku 2015 wydano w trybie art. 109  - 407 decyzji. 
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3. Od 1.01.2015r. do końca III kw. roku 2015 wydano w trybie art. 50 (ustalenia 

obowiązku zwrotu kosztów leczenia przez osoby nieubezpieczone i nieuprawnione)  

– 514, którymi rozstrzygnięto kwotę 503.131,73 zł. 

VII. ZINTEGROWANY  SYSTEM  ZARZĄDZANIA, ZARZĄDZANIE  

RYZYKIEM,  KONTROLA  ZARZĄDCZA 

K-P OW bierze udział w pilotażowym programie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.  

W pierwszym etapie programu Dokonano w czerwcu b.r. identyfikację, analizę oceny 

ryzyka OW. Swoją wiedzą i doświadczeniem pracownicy K-P OW mogli podzielić się  

z pracownikami pozostałych OW a także Centrali, gdyż zarządzanie ryzykiem 

prowadzone było w K-P OW w latach ubiegłych. Aktualnie Oddział uczestniczy w 

drugim etapie programu Zintegrowanego Systemu Zarządzania – Klasyfikacja Informacji. 

Po audycie wstępnym celem udogodnienia naszym pracownikom wyszukiwania 

zarządzeń Dyrektora, wprowadzono w Oddziale wewnętrzny program informatyczny do 

ewidencji zarządzeń Dyrektora. Każdy pracownik Oddziału może bardzo szybko 

odszukać każde zarządzenie.  

VIII. LISTY OCZEKUJĄCYCH NA ŚWIADCZENIA 

W Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ porównując dane ze wszystkich 

kolejek stan na 31.05.2015 do danych stan na 30.09.2015 r. odnotowano spadek ogólnej 

liczby oczekujących we wszystkich kolejkach o 13478. Według danych przekazywanych 

przez świadczeniodawców stan na 31 maja 2015 r. ogólna liczba oczekujących wynosiła 

381149, natomiast liczba oczekujących według danych stan na 30 września 2015 r. to 

367671. 

IX. SPRAWY MIĘDZYNARODOWE 

Od początku 2015 roku w K-P OW NFZ: 

1. wydano 113.774 Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego i Certyfikatów 

Zastępujących EKUZ  (w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 570 szt.), 

2. wydano i zarejestrowano 93 formularze E123 - zaświadczenie o uprawnieniu  

do świadczeń rzeczowych z tytułu ubezpieczenia w razie wypadków przy pracy i 

chorób zawodowych),   
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3. wystawiono za pierwsze półrocze 11.545 formularzy E125PL (rachunków) za osoby 

uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji, które skorzystały ze świadczeń 

rzeczowych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, na łączną kwotę 4.817.899,13 zł.  

X. POSTĘPOWANIA KONTROLNE 

W okresie od I do III kwartał przeprowadzono 43 postępowania kontrolne  

u świadczeniodawców: 

1. zakwestionowano świadczenia na kwotę  2 699 028,45 zł  - dotyczy 23 postępowań, 

2. odzyskano kwotę  977 932,40 zł nienależnie wypłaconych środków – 15 postępowań 

rozliczonych, 

3. nałożono kary umowne w wysokości  574 160,37 zł –  dotyczy  25 postępowań. 

W okresie od I do III kwartał przeprowadzono 109 postępowań kontrolnych w aptekach,  

w wyniku których:  

1. nałożono kary umowne w wysokości  140 264,28 zł z czego do Funduszu wpłynęło  

98 911,49 zł, 

2. zgłoszono do prokuratury 1 zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. 

 

W okresie od I do III kwartał przeprowadzono 17 postępowań kontrolnych dotyczących 

ordynacji lekarskich, w wyniku których: 

1. nałożono kary umowne w wysokości  53 417,16 zł z czego do Funduszu wpłynęło 

50 140,70 zł. 
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Lubelski 

Oddział Wojewódzki 
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I. DANE LICZBOWE 
 

Populacja - 2 165 328; 

Liczba osób ubezpieczonych – 1 970 778; 

Liczba umów obsługiwanych przez Oddział Wojewódzki: 

- 3 150, w tym  900 umów zawartych z aptekami  

- 5 650 umów z lekarzami na wystawianie recept  

Liczba świadczeniodawców – 1 673 

 

II. ZAPEWNIENIE FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

 
1. Nakłady finansowe 
Lubelski OW NFZ działa na podstawie planu finansowego na 2015 rok, który po stronie 

kosztów wynosi 3 897 975 tys. zł, w tym koszty świadczeń opieki zdrowotnej 3 825 149 tys. 

zł tj. 98,13%, koszty administracyjne 24 675 tys. zł tj. 0,63%, pozostałe koszty i koszty 

finansowe 48 151 tys. zł tj.1,24%. 

 

2. Monitorowanie bieżącej realizacji planu finansowego i wykonania umów 
1) realizacja planu kosztów świadczeń  na koniec trzeciego kwartału 2015 roku:  2 692 405 

tys. zł (94,55% planu), nadwykonania 140 259 tys. zł, niewykonania 64 934 tys. zł 

2) bieżąca obsługa i monitoring 2 250 umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

(weryfikacja dokumentacji rozliczeniowej, rozliczanie, finansowanie, kontrola, 

aneksowanie - ponad 8 500 aneksów), 900 umów zawartych z aptekami i 5 650 umów z 

lekarzami na wystawianie recept  

 

3. Efektywne zarzadzanie środkami na świadczenia opieki zdrowotnej  
1) proces renegocjowania kontraktów ze szpitalami - zwiększanie liczby wykonywanych 

przez szpitale procedur medycznych, skrócenie kolejek oczekujących  

2) zwiększenie wartości umów SZP/SOK o 52,5 mln zł w zakresach: anestezjologia i 

intensywna terapia, toksykologia 19 mln zł; ortopedia urazowa 9,5 mln zł; onkologiczne  

i hematologiczne 5 mln zł; spec. dziecięce/pediatria 4 mln zł; leczenie  udarów 3,5 mln 

zł; chirurgia naczyniowa 3,5 mln zł; kardiochirurgia, neurochirurgia i transplantologia 2,5 

mln zł; choroby płuc 1 mln zł; dializoterapia 2 mln zł, żywienie poza i dojelitowe 2,5 mln 

zł, tj. o 40% rocznych nakładów  

3) zwiększenie wartości umów AOS o 4,3 mln zł w tym, 2 mln zł na badania endoskopowe 

przewodu pokarmowego – kolonoskopia, gastroskopia; badania rezonansu 

magnetycznego (RM), badania tomografii komputerowej (TK) oraz 2,3 mln zł na 

świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci, kardiologii dziecięcej, nefrologii, 

nefrologii dla dzieci, chorób zakaźnych, neurochirurgii, chorób metabolicznych, 

endokrynologii, endokrynologii dla dzieci,  hepatologii,  geriatrii, hematologii,  onkologii 

i hematologii dziecięcej, immunologii,  toksykologii, genetyki, gruźlicy i chorób płuc, 

gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, leczenia aids,  proktologii, leczenia osteoporozy, 

transplantologii, diabetologii 
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4. Finansowanie nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych  
  
Założono na rok 2015 zawarcie ugody sądowej lub pozasądowej z każdym szpitalem, 

obejmującej przynajmniej jeden okres rozliczeniowy. 

 

5. Realizacja zadań związanych z podwyżką płac pielęgniarek i położnych 
1) sporządzono 1 188 aneksów zwiększających umowy o skutki wzrostu wynagrodzenia  

2) skutki podwyżek na łączną l. zgłoszonych etatów ponad 12 000: w 2015 r. - 18,9 mln 

zł,  
w 2016 r. - 77,9 mln zł  

3) realizacja zadań powoduje wzrost obsługiwanych comiesięcznych rachunków 

rozliczeniowych, obsługę oświadczeń, wzrost liczby przelewów środków finansowych 

 

6. Efektywne i bezpieczne zarzadzanie środkami i mieniem-rachunkowość  

i gospodarka finansowa/inwestycje 
1) terminowe regulowanie zobowiązań - obsługa 5 000 podmiotów w systemie 

finansowo-księgowym; do rozliczenia przyjęto łącznie: 63 500 dow. księg., w tym:, 

46 510 faktur  
od świadczeniodawców i 16 900 zbiorczych zestawień refundacyjnych z aptek; 

sporządzono 62 050 przelewów, zaksięgowano 34 000 not korygujących 

wewnętrznych,  

2) prowadzenie rozliczeń kosztów świadczeń w ramach migracji ubezpieczonych: 

przychody 119 833 tys. zł, koszty 197 184 tys. zł, 

3) ewidencjonowanie i dochodzenie należności Funduszu - przychody z tytułu zaleceń 

pokontrolnych (korekty faktur) 11 195 tys. zł,  przychody z tytułu nałożonych kar 

574 tys. zł,  

4) ewidencjonowanie i rozliczanie wierzytelności Funduszu - 320 ostatecznych 

decyzji adm.   

z art.50 pkt. 18 ustawy, przychody 235 tys. zł; 160 upomnień do dłużników  oraz 100  

tytułów wykonawczych przekazanych do US, 

5) ewidencja kosztów świadczeń dla uprawnionych - zweryfikowano 152 940 osób, 

koszty łącznie: 41 094 tys. zł, 

6) przychody z tytułu dotacji - zweryfikowano 2 628  osób, przychody: 10 657 tys. zł, 

7) dyrektywa transgraniczna - koszty świadczeń rozliczonych 54 tys. zł, 

8) zobowiązania warunkowe z pozwów sądowych 82 681,89 tys. zł,  w tym 

świadczenia ponadlimitowe 80 951,92 tys. zł, 

9) 440 zajęć wierzytelności – 6 mln zł przekazanych organom egzekucyjnym,  

10) 350 cesji zawartych przez apteki – 33,5 mln zł dla hurtowni farmaceutycznych, 

11) plan inwestycyjny na rok 2015 – 1 958 tys. zł; realizacja planu - 990  340,77 zł (50,58%). 
 

 

 

III. DOSTĘPNOŚĆ DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 

1. Pakiet onkologiczny–poprawa standardu opieki nad pacjentem 

onkologicznym 

 
Powołano Zespół do realizacji zadań związanych z: wdrożeniem pakietu, prowadzeniem 

szkoleń dla świadczeniodawców, bieżącą współpracą ze świadczeniodawcami, obsługą 
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informacyjną pacjentów, bieżącym raportowaniem stanu realizacji pakietu (Ministerstwo 

Zdrowia, Centrala Funduszu), monitorowaniem liczby świadczeniodawców realizujących 

pakiet, bieżącym identyfikowaniem pojawiających się problemów  z realizacją SSO, 

prowadzeniem pozasystemowej analityki realizacji SSO; przygotowano 9 raportów dla 

Ministerstwa Zdrowia obejmujących obszerną część opisową oddzielnie dla każdego m-ca 

sprawozdawczego oraz zestawienia w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń; w woj. 

lubelskim wydano 8 425 kar DILO (4,3% w skali kraju)  

 

2. Pakiet kolejkowy–poprawa zarządzania listami oczekujących na świadczenia  

 
Powołano Zespół ds. monitorowania kolejek oczekujących; cel - poprawa wiarygodności 

danych  

o listach oczekujących; działania: 5 szkoleń dla świadczeniodawców, 647 anonimowych 

ankiet telefonicznych, 11 kontroli świadczeniodawców, 133 wizytacje w poradniach 

endokrynologicznych, kardiologicznych i neurologicznych, publikacja 78 komunikatów 

(strona www/portal SZOI), wysłano 1 289 pism; nałożono kary umowne na 5 

świadczeniodawców z tytułu nieprawidłowych sprawozdań. 

 

 

3. Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej  

 
1) postępowania uzupełniające – 19 postępowań: SZP – 3 (kardiologia – hospitalizacja, 

immunologia kliniczna – hospitalizacja, hematologia – hospitalizacja), REH – 14 

(fizjoterapia ambulatoryjna), SZP/programy zdrowotne lekowe – 2,  

2) kontraktowanie nowych zakresów – SZP/programy zdrowotne lekowe – 12, zawarto 

umowy  

z 19 Świadczeniodawcami na leczenie w ramach 12 nowych programów lekowych,  

 

4. Świadczenia ogólnostomatologiczne w szkołach – model przyjęty i 

realizowany 

 
1) ścisła współpraca z ORL w Lublinie; umowy ze wszystkimi oferentami, którzy złożyli 

ofertę  

w tym zakresie, 

2)  realizacja świadczeń w 163 gabinetach stomatologicznych w szkołach (24,4% z 664 

szkolnych gabinetów w Polsce), 

3) priorytet na rok 2016 - wzrost nakładów o 7%, co umożliwi wzrost wartości etatu dla 

świadczeń realizowanych w środowisku nauczania i wychowania, 

 

5. Zabezpieczenie dostępu do fizjoterapii ambulatoryjnej w każdej gminie  

 
14 postępowań uzupełniających skutkowało zwiększeniem dostępności do świadczeń w 9 

gminach; dokonano zwiększenia wartości kontraktów w tzw. obszarach niszowych, 

 

6. Zabezpieczenie/poprawa dostępności do świadczeń geriatrycznych-priorytet 

wdrożony i realizowany  
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Realizacja uzależniona od potencjału - każda gotowość świadczeniodawców skutkuje 

ogłoszeniem postępowań; aktualnie umowy w zakresie geriatria – hospitalizacja   realizuje 6 

podmiotów. 

 

 

IV. FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁU 

 
1. Poprawa funkcjonowania Funduszu poprzez usprawnienie działalności 

kontrolnej 

 
1) wdrożono w Oddziale  nową strukturę organizacyjną  z wyodrębnionym Wydziałem 

Kontroli  

w podległości Dyrektora Oddziału, 

2) tylko w trakcie kontroli w zakresie prawidłowości rozliczania grupą K28 wrodzone wady 

metaboliczne zakwestionowano 9 837 892,00 zł, odzyskano: za nienależne świadczenia   

8 337 892,00 zł oraz  z tytułu  nałożonych kar umownych  370 463,00 zł.  
 

2. Pozytywna ocena pracy Oddziału poprzez wyniki kontroli prowadzonych  

w instytucji  

 
Kontrole podmiotów zewnętrznych 4, w tym:  kontrole NIK – 2 (zakres: świadczenia w 

zakresie leczenia udarów mózgu, badania prenatalne – w toku), kontrole Centrali 

Funduszu – 2  (zakres:  aneksowanie umów, postepowania kontrolne WGL); kontrole 

wewnętrzne – 3 (zakres: art.50;, art. 154; ochrona danych – w toku), audyty  - 3 (zakres: 

finansowanie  produktów onkologicznych,  nocna i świąteczna opieka  zdrowotna, kolejki 

oczekujących na świadczenia) 

 

3. Realizacja zadań innych 

 
1) identyfikacja należności z tytułu kosztów świadczeń udzielonych osobom 

nieuprawnionym: WUP 15 442 unikatowych numerów PESEL, w tym dla 6 235 koszty 

świadczeń > 100 zł; wskaźnik wartości spraw, wobec których podjęto czynności 

wyjaśniające w stosunku do wartości spraw otrzymanych - 89,93%, wskaźnik wartości 

spraw wyjaśnionych, w stosunku do wartości spraw otrzymanych - 75,06%, wskaźnik 

wartości spraw, dla  których wydano decyzje administracyjne, w stosunku do wartości 

wszystkich spraw w WUP o wartości >100 zł -17,83%,  

2) skargi i wnioski – Oddział posiada najniższą wartość wskaźnika skarg na 100 tys. mieszk. 

– 0,7;  skargi na działalność Oddziału - 4, tj. najmniej wśród oddziałów wojewódzkich 

Funduszu,  
3) decyzje administracyjne - 823, w tym: z art. 109 w spr. ubez. zdr.–309, z art. 50 os. 

nieuprawnione do świadczeń – 479 (ustalających obowiązek – 383, umorzenia – 96), 

leczenie poza granicami – 19 (transgraniczna - 11, koordynacja – 8), z art.154 odw. od 

rozstrzygnięć konkursów -  16 (od rozstrzygnięć  dokonanych w roku 2014 do sądu 

wniesiono 19 skarg na decyzje w II instancji, 18 rozpatrzono: 9 oddalono, 1 odrzucono, 8 

decyzji uchylono; złożono 5 skarg kasacyjnych - we wszystkich zaskarżonych sprawach 

Oddział nie uwzględnił odwołań, również  

w sprawach  prowadzonych ponownie po orzeczeniach WSA), 

4) informacja publiczna – obsłużono 31 wniosków o udostępnienie informacji publicznej,  
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5) ochrona danych osobowych - obsłużono 3485 wniosków o udostępnianie danych 

osobowych, 

6) udział pracowników Oddziału  w pracach zespołów problemowych NFZ: ds. kryteriów 

oceny realizacji umów, ds. map potrzeb zdrowotnych, ds. kryteriów oceny ofert, ds. 

walidacji  

i weryfikacji, ds. zmian w układzie zbiorowym pracy NFZ, ds. Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania. 

 Oddział na bieżąco realizuje zadania ustawowe i  zgodnie z misją zapewnia 

dostęp do świadczeń ubezpieczonym i uprawnionym, zarządzając publicznymi środkami 

finansowymi na świadczenia opieki zdrowotnej. Utrzymuje prawidłowe i partnerskie 

relacje  

ze świadczeniodawcami,  współpracuje z organami jednostek samorządu terytorialnego, 

organizacjami świadczeniodawców  i ubezpieczonych. Konstruktywna i prawidłowa jest 

również współpraca z Radą Oddziału.   
  



104 
 

04 

Lubuski 

Oddział Wojewódzki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



105 
 

I. DANE LICZBOWE 

 

Populacja –1 036 881;  

Liczba osób ubezpieczonych – 905 295; 

Liczba umów obsługiwanych przez Oddział Wojewódzki – 3 216 (w tym  umowy w zakresie 

świadczeń: 1.130, umowy dot. zaopatrzenia w wyroby medyczne: 93, umowy  

z aptekami: 398, umowy z lekarzami upoważniające do wystawiania recept: 1.595) 

Liczba świadczeniodawców – 952 

 

II. ROZLICZENIE ŚWIADCZEŃ PONADUMOWNYCH  

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia od lat „polubownie” 

rozstrzyga ze świadczeniodawcami kwestie nadwykonań i przyjęte rozwiązania sprawdzają 

się. Wymaga to dużego zaangażowania ze strony pracowników LOW NFZ opracowania 

stosownych kryteriów i przygotowania wielu analiz. Polityka dialogu, stałego procesu 

współpracy płatnika i świadczeniodawców prowadzi do zminimalizowania sytuacji 

konfliktowych i efektywnego świadczenia usług zdrowotnych. Oddział świadomie zarządza 

środkami finansowymi jakimi dysponuje. Powyższe pozwala na budowanie kompromisu 

pomiędzy potrzebami zdrowotnymi obywateli a możliwościami finansowymi Oddziału 

Funduszu. Za szczególne należy uznać 100% rozliczenie świadczeń AOS związane z przyjętą 

przez Oddział zasadą racjonalnego korzystania ze świadczeń w trybie szpitalnym  

i współpracę ze świadczeniodawcami w tym zakresie. LOW NFZ nie ma spraw sądowych  

z tytułu nadwykonań.  

Przyjętą przez Oddział zasadą jest, że świadczeniodawcy w treści ugody/aneksu 

rozliczającego oświadczają, że ustalona kwota wraz ze wszystkimi środkami finansowymi 

przekazanymi Świadczeniodawcy przez Oddział Funduszu do dnia zawarcia ugody/aneksu 

rozliczającego, stanowią całkowite i ostateczne wynagrodzenie za wszystkie świadczenia 

opieki zdrowotnej wykonane przez Świadczeniodawcę w ramach umowy na rzecz 

świadczeniobiorców Narodowego Funduszu Zdrowia – we wskazanym okresie,  

w wymienionych zakresach.  

Tryb i zasady postępowania zastosowany przy rozliczaniu świadczeń ponadumownych 

mają na celu zminimalizowanie ryzyka ponoszenia przez Oddział dodatkowych kosztów  

w postaci kosztów sądowych czy odsetek związanych ze sprawami sądowymi  

za nadwykonania. 

 

III. ROZBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU 
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W planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok LOW NFZ zaplanował realizację 

zadania: „Rozbudowa budynku i przebudowa sali informacyjnej wraz z pomieszczeniami 

przylegającymi Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  

w Zielonej Górze”. Inwestycja polegała na dobudowie trzech kondygnacji, co stanowi  

ok. 280 m2. W wyniku rozbudowy uzyskano dwie Sale Informacyjne, gdzie będą 

obsługiwane osoby z zewnątrz (podział kolejki). Obsługa odbywać się będzie  

na 21 stanowiskach pracy przy wsparciu systemu kolejkowego. Dodatkowo, oprócz 

pomieszczeń dla pracowników będzie Sala spotkań ze Świadczeniodawcami. Podział tego 

pomieszczenia mobilną ścianką, pozwoli na sprawne przeprowadzenie negocjacji  

ze świadczeniodawcami bądź konkursów ofert. Wartość robót budowlanych wyniosła: 2 434 

024,85 PLN. 

 

IV. ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – ZSZ 
 

Lubuski Oddział Wojewódzki  Narodowego Fundusz Zdrowia jest głęboko zaangażowany  

w proces wdrożenia ZSZ - Zintegrowany System Zarządzania.  

W ramach pilotażu projektu ZSZ (Zintegrowany System Zarządzania) w Lubuskim OW NFZ 

zostały wykonane poniższe działania dotyczące analizy ryzyka: 

- szkolenie pracowników Oddziału z metodyki analizy ryzyka. 

- przeprowadzenie procesu analizy ryzyka w Lubuskim OW przy pomocy aplikacji 

BMP ERM i opracowanie ostatecznej wersji raportu analizy ryzyka  

Ponadto w LOW NFZ od początku roku działa zespól ds. zarządzania ryzykiem powołany 

zarządzeniem Dyrektora Oddziału. Zadania i kompetencje zespołu określa stosowna 

procedura zarządzania ryzykiem w LOW NFZ również przyjęta zarządzeniem Dyrektora 

Oddziału.  

 

V. EZD – ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE 

DOKUMENTACJĄ 
 

W odniesieniu do Elektronicznego obiegu dokumentów, na etapie uszczegółowiania 

przedmiotu zamówienia, pracownicy Oddziału zapoznali się z tego typu rozwiązaniami  

w innych jednostkach sektora finansów publicznych, w tym z niekomercyjnym programem 

napisanym przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Oddział 

podjął działania mające na celu wdrożenie niekomercyjnego programu napisanego przez 

pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Powołano stosowny 

zespół zadaniowy (Zarządzenie nr 101/2015 z dnia 21 września 2015 r.). Została ustalona 

treść porozumienia trójstronnego między: LOW NFZ, PUW w Białymstoku i LUW  
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w Gorzowie Wlkp. Oddział jest w trakcie ustalania szczegółowego harmonogramu 

wdrożenia. W dniach 5-6.11.15r. część zespołu powołanego do tego przedsięwzięcia weźmie 

udział w szkoleniu w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. 

VI. ZMIANA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ 
 

W roku 2015 Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia 

dwukrotnie zmieniał swoją strukturę organizacyjną. Wszystkie procesy z tym związane 

zostały przeprowadzone sprawnie i z należytą starannością. Zgodnie z wytycznymi 

przekazanymi przez Centralę NFZ wyodrębniono w strukturze Oddziału komórkę 

organizacyjna ds. kontroli – Wydział Kontroli – bezpośrednio podlegający Dyrektorowi 

Oddziału i dokonano stosownych ruchów kadrowych. Ponadto dokonano przesunięcia 

Wydziału Informatyki analogicznie jak w przypadku Centrali NFZ do pionu Zastępcy 

Dyrektora ds. Służb Mundurowych. Przyjęte rozwiązania sprawdzają się i pozytywnie 

wpływają na efektywność realizowanych zadań. 

VII. AKTUALIZACJA PROCEDURY NABORU W LOW NFZ 

Zaktualizowano procedurę naboru w LOW NFZ uzupełniając ją o regulacje dotyczące 

prowadzenia rekrutacji wewnętrznej w ramach posiadanych zasobów kadrowych 

(Zarządzenie nr 95/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.). 

VIII. WYDARZENIA MEDIALNE INICJOWANE PRZEZ 

ODDZIAŁ 
 

1. Debata nt. „Profilaktyki zdrowotnej” , zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem 

Dziennikarzy RP Oddział w Zielonej Górze. Udział w niej wzięli przedstawiciele 

samorządów, pracodawców, środowiska lekarskiego i pielęgniarskiego, prezesi  

i dyrektorzy lubuskich szpitali, a także pacjenci i dziennikarze. Poruszano m.in. takie 

tematy jak: konieczność walki z nałogami, zasadność szczepień obowiązkowych 

(walka z ruchem antyszczepionkowym w Lubuskiem) i zalecanych (szczepienia 

przeciwko wirusowi HPV), rola samorządów oraz pracodawców w profilaktyce 

zdrowotnej, źródła finansowania lokalnych działań oraz programów profilaktycznych, 

rola wolontariuszy działających w stowarzyszeniach i organizacjach zrzeszających 

pacjentów. 

 

2. IV edycja konkursu plastycznego ogłaszanego przez LOW NFZ.  W latach 

poprzednich dzieci i młodzież poruszały tematykę badań profilaktycznych, dbałości  

o zęby, czy transplantacji, a zwycięskie prace ozdabiały kalendarze ścienne oraz 

ulotki. W tym roku konkurs przebiega pod tytułem  „112-ratuje życie!” i jest 

skierowany do uczniów klas I-III wszystkich lubuskich szkół podstawowych. 

 

3. Dni Otwarte w ramach akcji „NFZ bliżej pacjenta” 
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4. Cykl spotkań z pracownikami LOW NFZ w ramach m.in.  „Godziny z ekspertem”   

w Radiu Zachód  (stacja ma największy zasięg terytorialny w Lubuskiem). 

 

5. Cykl materiałów na temat szeroko rozumianego powszechnego systemu opieki 

zdrowotnej, który LOW NFZ tworzy wspólnie z największym regionalnym 

dziennikiem Gazetą Lubuską. 

 

6. Kampania skierowana za pośrednictwem mediów do studentów pt. ”Studencie, zadbaj 

o swoje ubezpieczenie”.  

 

IX. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE PRZETWARZANYCH 

DOKUMENTÓW (STAN BIEŻĄCY) 

 
1. Korespondencja wpływająca za 2015 rok :  105 944 pozycji; 

2. Korespondencja wychodzącą w 2015 roku: : 98 937 pozycji; 

3. Rejestr rachunków za 2015 rok: 19 791 pozycji (jedna pozycja może dotyczyć 

kilku faktur); 

4. 184 decyzji wydanych na podstawie art. 109 ustawy; 

5. 162 decyzji wydanych na podstawie art. 50 ustawy; 

6. Wydano 221 postanowień Dyrektora LOW NFZ; 

7. Rozpatrzono 297 skarg; 

8. wydano 60 694 karty EKUZ; 

9. wydano 479 upoważnień Dyrektora Oddziału; 

10. wydano 123 zarządzenia Dyrektora Oddziału; 
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I. DANE LICZBOWE 

 

Populacja – 2 504 136; 

Liczba osób ubezpieczonych – 2 322 972; 

Liczba umów obsługiwanych przez Oddział Wojewódzki – 12 671, (w tym 1.029 umowy  

z aptekami + 8.790 umów z lekarzami upoważniające do wystawiania recept); 

Liczba świadczeniodawców – 1 297 

 

II. NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ 

ŁOW NFZ W CELU ZAPEWNIENIA OPTYMALNEGO  

I SPRAWIEDLIWEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ 

MEDYCZNYCH 

 
ŁOW NFZ przeprowadził pełną analizę równości dostępu do świadczeń zdrowotnych w woj. 

łódzkim (przygotowanie do tworzenia map potrzeb zdrowotnych).  

1) Po analizie, w drodze konkursów ofert, zrealizowano założenia wyrównywania 

nierówności: 

a) poradnie stomatologiczne i ginekologiczne w każdej gminie 

b) pracownia endoskopowa w każdym powiecie 

c) pracownia tomografii komputerowej w każdym powiecie 

d) pracownia rezonansu magnetycznego przynajmniej 1 na grupę powiatów 

e) zwiększono dostępność świadczeń chemioterapii ambulatoryjnej i jednodniowej 

f) zwiększono dostępność świadczeń stomatologii dziecięcej, dodatkowe świadczenia 

chirurgii stomatologicznej w Skierniewicach; 

g) dodatkowe świadczenia psychiatryczne od 1.08.15 – poradnia terapii uzależnień dla 

dzieci i młodzieży oraz oddział krótkoterminowej terapii uzależnień od substancji 

psychoaktywnych - kompleksowe leczenie do 18 r.ż. uzależnionych od dopalaczy, 

alkoholu i narkotyków 
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h) zakontraktowano drugi w Łódzkiem ośrodek onkologiczny w Tomaszowie 

Mazowieckim. 

2)  Analizowano świadczenia wysokospecjalistyczne i promowano świadczeniodawców 

realizujących wszystkie świadczenia w danym zakresie. 

3) W III i IV kwartale dofinansowano zabiegi endoprotezoplastyki, zaćmy, witrektomii, 

gastroskopii i kolonoskopii, TK, RM i PET w celu zmniejszenia kolejek oczekujących 

(efektów podjętych działań oczekujemy w grudniu br.). 

4) W III kwartale br. ŁOW NFZ zapłacił wszystkie tegoroczne nadwykonania w świadczeniach 

dla dzieci.  

5) Ogłoszono  i przeprowadzono 114 postępowań konkursowych. 

6) Oceniono 11 613 wniosków o zmiany w potencjale skutkujące aneksami do umów. 

7) Rozpatrzono około 1 500 wniosków z art. 19 za świadczenia udzielone w 2014 i 2015 r.  

8) Listy oczekujących. W 2015 roku podejmowano szereg działań związanych z wdrażaniem 

zmian w sprawozdawczości oraz monitorowaniem prawidłowości kolejek oczekujących. 

Wystawiono od początku 2015 r. 293 noty obciążeniowe z tytułu nieprawidłowości  

i nieterminowości w sprawozdawczości z kolejek oczekujących na kwotę 160 tys. złotych. 

We współpracy z Wydziałem Informatyki ŁOW NFZ utworzone zostały wewnętrzne raporty 

umożliwiające egzekwowanie zmian prawnych w procesie sprawozdawczości z kolejek 

oczekujących i reguły mapowania nowych świadczeń podlegających sprawozdawczości  

z kolejek oczekujących. Wszystkie wdrożone działania uplasowały ŁOW NFZ  

na czołowym miejscu w Polsce w monitorowaniu kolejek oczekujących. 

 

III. BIEŻĄCA OBSŁUGA PACJENTÓW 

 

1) Karty EKUZ – 131 604 sztuk, czyli 526 kart/10 tys. mieszkańców 

2) ZIP – 16 095 danych dostępowych – 5. miejsce w Polsce, 64 kody/10 tys. mieszkańców 

3) Potwierdzone zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 28 444 sztuk, 

114 zleceń/10 tys. mieszkańców 

4) Potwierdzone wyroby zlecane cyklicznie (zlecenia dla kart) - 30 132 sztuk, 120 zleceń 

/10 tys. mieszkańców 

5) Na sali obsługi w Łodzi, obsłużono 109 907 petentów, 439/10 tys. mieszkańców 

6) Skargi – 153, pisma zakwalifikowane jako „inne” – 901, odpowiedzi na wszystkie skargi 

udzielane są terminowo. 
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7) 98 zgłoszeń nieprawidłowości ZIP, w zakończonych sprawach odzyskano 12 774,75 zł 

8) Obsłużono 50 tys. skierowań na leczenie uzdrowiskowe, 200/10 tys. mieszkańców.  

Po pierwszym półroczu 2015 roku DLU ŁOW NFZ zajmował pośród wszystkich  

OW w Polsce 2. miejsce pod względem potwierdzonych skierowań na leczenie 

uzdrowiskowe i 2. miejsce pod względem stopnia wykorzystania środków finansowych  

w odniesieniu do zakontraktowanych świadczeń. 

 

III. FINANSOWANIE NADWYKONAŃ 

 

W 2015 zawarto ugody za nadwykonania na kwotę 35.950.437,00 zł., finansując 

nadwykonania przede wszystkim za rok 2014, 2013 i 2012 w wysokości 87.874.565,45 zł. 

Świadczeniodawcy łącznie zrzekli się świadczeń wykonanych na kwotę 51.839.768,45 zł. 

Osiągnięto poziom 81% udziału dokumentów elektronicznych (dane bez uwzględnienia 

dokumentów korygujących za okres I-IX 2015 według stanu na dzień 26.10.2015). 

 

 

IV. PRZETWARZANE DOKUMENTY (ZESTAWIENIE 

ILOŚCIOWE) 

 

1) W ŁOW NFZ zarejestrowano 199 758 pism przychodzących. Od 2010 r. w Oddziale 

pisma przychodzące, wychodzące oraz sprawy rejestrowane są  w aplikacji CDWM, 

umożliwiającej elektroniczny obieg dokumentów 

2) Formularze E106, E109, E121, E108 UE/EFTA - procedowano 2016 spraw, 

3) Potwierdzono prawo do świadczeń 2 385 osobom 

4) Zweryfikowano status ubezpieczenia 1985 osobom 

5) Wyjaśniono sprawy z art. 50 na wartość 1 043 441,92 zł. 

6) Zawarto umowy dobrowolnego ubezpieczenia z 452 osobami. 

7) Obsłużono sprawy dotyczące uprawnień z art. 50 w stosunku do 4180 osób. 

8) Obsłużono wnioski na transport daleki (od wpłynięcia do potwierdzenia 24 h) dla 75 osób. 

9) Udostępniono dane bankom w związku z zmianą brzmienia art. 75 ustawy – 1454 sprawy. 

10) 4353 wniosków o udostępnienie danych m.in. na rzecz policji, sądów, prokuratury, 

urzędów kontroli skarbowej i innych podmiotów wnioskujących. 
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V. KONTROLE ŁOW NFZ 

 

1) Przeprowadzono ponad 280 postępowań kontrolnych.  

2) Wartość nienależnie przekazanych środków do odzyskania przez ŁOW NFZ w 2015 roku 

wynosi: 12 800 952,42 zł  

3) Kwota kar umownych wynosi: 2 211 737,15 zł  

4) Wartość kar umownych nałożonych z tytułu ordynacji lekarskiej oraz kontroli aptek 

wyniosła 150 184,56 zł. 

 

VI. OBSŁUGA INFORMATYCZNA ODDZIAŁU 

 

Przygotowano Rejestrator ZAO - dwukrotne w roku 2015 przeprowadzenie czynności 

zbierania danych o niezrealizowanych wnioskach ZAO, przygotowano raporty  

dla pracowników merytorycznych z uzyskanego materiału analitycznego. Przygotowano 

materiały szkoleniowe i przeprowadzono cyklu szkoleń z szybkiej terapii onkologicznej,  

w tym ramach Szkoleń Akademii NFZ. Migracja produkcyjnych baz danych do wersji Oracle 

12c. jako pierwszy oddział produkcyjnie i w pełni samodzielnie. 

 

VII. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA ODDZIAŁU 

Zarejestrowano 231 wniosków o zamówienie publiczne na kwotę brutto 7 679 454,92 zł, 

sporządzono 180 wniosków na kwotę 6 818,316,71 zł  oraz zaopiniowano 210 wniosków  

na kwotę 7 595 854,22 zł. Zawarto 27 umów na dostawy, usługi i roboty budowalne na łączną 

kwotę 4 351 261,88 zł, z czego na roboty budowlane przeznaczono 3 105 716,23 zł z planu 

inwestycyjnego i administracyjnego.  

 

VIII. SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SĄDAMI 

POWSZECHNYMI 

 

1) ŁOW NFZ prowadził łącznie 150 spraw  przed sądami powszechnymi w tym: z powództwa 

Oddziału 71 sprawy, z których zakończono 21 spraw, w 95 % tych spraw, zapadły orzeczenia 
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korzystne dla Oddziału; z tytułu ,,nadwykonań”  52 sprawy, z których zakończono 20 spraw, 

oraz 27 innych spraw, z których zakończono 10. W ponad  65 % zakończonych spraw 

uzyskano rozstrzygnięcia korzystne dla Oddziału (wliczając ugody), w tym trzy sprawy 

odszkodowawcze prowadzone na łączną kwotę 1 711 013,14 zł.   

2) Wydano 41 decyzji (spraw 39) w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych  z czego: 31 decyzji zakończyło się ostatecznie   

na etapie postępowania przed Dyrektorem Oddziału; 5 decyzji zostało zaskarżonych  

do Prezesa Funduszu - w odniesieniu do czterech decyzji Prezes podzielił stanowisko 

Oddziału; w toku jest 1 sprawa, 3 sprawy zostały skierowane do WSA w Łodzi, gdzie  

w 2 zapadły wyroki oddalające skargę Świadczeniodawców,  a 1 jest w toku. 

 

IX. BUDOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU ODDZIAŁU 

 

1) Komunikacja poprzez edukację: przygotowano 16 scenariuszy audycji telewizyjnych (TVP 

Łódź, TV Toya), 5 dodatków Twój Fundusz Zdrowia do Dziennika Łódzkiego, kilka dodatków 

tematycznych do Dziennika Łódzkiego (sanatoria, leczenie w szkole, pakiet onkologiczny), 

43 odcinki (ponad 200 pytań od pacjentów) Pacjent pyta – NFZ odpowiada do Expresu 

Ilustrowanego, 10 odcinków cyklu Pytanie do NFZ do ogólnopolskiego dodatku Twoje 

Zdrowie w Gazecie Wyborczej. 

2) Wydawnictwa ŁOW NFZ: informator Gdzie się leczyć bezpłatnie (50 tys. egz.), plakaty 

informacyjne do poradni POZ (800 egz.), kalendarzyki rodzinne 2015 (20 tys.) - promocja 

programów prof. finansowanych przez NFZ oraz zasad szybkiej terapii onkologicznej (STO), 

ulotka STO, kalendarze ścienne STO. 

3) Wydarzenia: Dni otwarte w ramach cyklu NFZ bliżej Pacjenta; Wydarzenia dla Seniorów 

(Senioralia, Targi Aktywnego Seniora, w tym prelekcje i warsztaty Senior w Sieci wraz  

z Latarnikami Polski Cyfrowej; cykl wizyt w placówkach służby zdrowia - Środa z  ŁOW 

NFZ; Spotkania dla studentów na wyższych uczelniach; BRA Day Polska, czyli dzień 

świadomości rekonstrukcji piersi -  Łódzki OW NFZ jako jedyny oddział w Polsce wspólnie  

z Regionalnym Ośrodkiem Onkologicznym w Łodzi i Stowarzyszeniem Amazonek 

organizuje to wydarzenie.  
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I. DANE LICZBOWE 

Populacja - 3 397 554; 

Liczba osób ubezpieczonych – 3 053 343; 

Liczba umów obsługiwanych przez Oddział Wojewódzki – 4 162; 

Liczba świadczeniodawców – 2 711 

II. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ MOW NFZ 

SŁUŻĄCE OPTYMALNEMU WYKORZYSTANIU 

ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

 
Małopolski OW NFZ w okresie I-IX 2015 podejmował działania, których głównym celem 

było optymalne z punktu widzenia celowości i racjonalności wykorzystanie środków 

finansowych oraz  dążenie do zapewnienia adekwatnej do potrzeb dostępności do świadczeń 

opieki zdrowotnej o wysokiej jakości, w poszczególnych zakresach i obszarach 

geograficznych poprzez: 

1. rozliczenie umów za 2014 - bieżące finansowanie wszystkich świadczeń „nielimitowych”,  

w ramach rocznego rozliczenia umów sfinansowanie pozostałych „nadwykonań” w łącznej 

kwocie ponad 131,68 mln zł (leczenie szpitalne  89,45 mln zł);  

2. sfinansowanie świadczeń zrealizowanych ponad wartość zobowiązania umownego   

w zakresach priorytetowych, z dodatkowych środków otrzymanych z korekty (w miesiącu 

wrześniu) planu finansowego 2015 roku –– w wysokości 21 378,00 tys. zł., 

3. sporządzenie łącznie 1594 aneksów powstałych w wyniku rozliczeń umów za 2014 rok. 

 

III. ANEKSOWANIE, KONKURSY OFERT 

 
1. W celu optymalizacji procesu aneksowania umów zaprojektowano specjalnie 

dedykowaną  aplikację informatyczną wspierającą uzgadnianie warunków rzeczowo – 

finansowych do umów na kolejny okres rozliczeniowy. Aplikacja umożliwia m.in. 

automatyczne generowanie raportów obrazujących stan zaawansowania uzgodnień, tworzenie 

protokołów uzgodnień, przygotowywanie propozycji warunków finansowych. Aplikacja jako 

usprawniające narzędzie informatyczne została opracowana w Oddziale, aby wspierać 

aneksowanie umów we wszystkich rodzajach świadczeń. 
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2. Przeprowadzono aneksowanie umów na kolejny okres rozliczeniowy w rodzajach: 

leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne. 

3. W celu dalszego poprawienia dostępności przeprowadzono nowe konkursy ofert  

na zakresy: reumatologia (powiat nowotarski) i rzadkie wrodzone wady metabolizmu u dzieci 

(obszar województwo małopolskie); ogłoszono konkursy na świadczenia w zakresie onkologii 

(obszar powiatu brzeskiego, dąbrowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, proszowickiego, 

suskiego, tarnowskiego, wielickiego oraz miasta Nowy Sącz), gastroenterologii  (obszary 

grup powiatów: brzeski, dąbrowski, tarnowski, gorlicki, nowotarski, tatrzański, m. Nowy 

Sącz, olkuski, proszowicki, bocheński, wielicki) oraz badania endoskopowe przewodu 

pokarmowego - kolonoskopia (obszar powiatu limanowskiego). 

4. Zakontraktowano 21 nowych podmiotów POZ. 

5. Zakontraktowano nowe programy lekowe: leczenie parykalcytolem wtórnej 

nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych, leczenie wysiękowej postaci 

zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia 

wątroby typu C terapią bezinterferonową,  leczenie czerniaka skóry dabrafenibem. 

6. Przygotowano 1555 aneksów do umów związanych z finansowaniem świadczeń 

udzielanych przez pielęgniarki i położne (po zmianie OWU). 

 

IV. ZIP, OBSŁUGA ŚWIADCZENIOBIORCÓW 

 
1. Wydano 101 539 loginów dostępu do ZIP. 

2. Zorganizowano ponad 80  mobilnych akcji wyjazdowych w celu wygenerowania 

danych dostępowych do serwisu ZIP, rozpatrzono 167 skarg, 1297 spraw załatwiono 

telefonicznie w formie porad i informacji, zarejestrowano  38 717 skierowań na leczenie 

uzdrowiskowe. 

3. W 14 572 spraw prowadzono czynności wyjaśniające ustalenie stanu faktycznego  

w zakresie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom nieuprawnionym, 

do wszczęcia postępowania administracyjnego zostało przekazanych ponad 700 spraw,  

z czego wydanych zostało 569 decyzji administracyjnych, wydano 966 decyzji 

administracyjnych w zakresie prawa do świadczeń. 

 

V. KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH 
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1. W wyniku dużego zaangażowania w procesy związane z obsługą kolejek,  W MOW 

co miesiąc odnotowywana jest prawie 100% terminowość przekazywania przez 

świadczeniodawców komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.  

2. Od momentu wprowadzenia aplikacji AP_KOLCE MOW wykazuje ponad 90 % 

świadczeniodawców, którzy przekazali za pośrednictwem aplikacji informacje osobach 

oczekujących na świadczenia w ciągu 7 dni od daty wpisu na listę oczekujących.  

 

VI. DYREKTYWA TRANSGRANICZNA 

 
1. Odnotowano wpływ 209 wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, 

będących świadczeniami gwarantowanymi, udzielonych na terytorium innego niż RP 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej (art. 42b ustawy o świadczeniach); 

2. Wydano 171 decyzji Dyrektora Małopolskiego OW, wartość rachunków dołączonych 

do wniosków wyniosła 1 054 532,39 zł. 

3. Na podstawie decyzji Dyrektora wypłacono 453 022,21 zł. 

 

VII. KONTROLE ZEWNĘTRZNE 

 
1. NIK (9.04.2015 – 13.07.2015) – kontrola realizacji zadań NFZ w 2014 roku, 

zakończona oceną pozytywną bez zaleceń, 

2. POL-TAX – Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok (29.04.2015), 

zakończona oceną pozytywną bez zaleceń. 

 

VIII. KONTROLE ŚWIADCZENIODAWCÓW 

 

Kontrole 

Liczba wystąpień 

pokontrolnych odzyskane środki Kwoty kar 

Świadczeniodawcy 116 4 858 071,82 2 487 951,01 

Apteki 46 61 351,73 2 509,00 
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Ordynacja lekarska 24 0,00 479 231,93 

SUMA 186 4 919 423,55 2 969 691,94 

 

IX. BIEŻĄCA WSPÓŁPRACA Z INNYMI OW NFZ 

 

1. Bieżąca współpraca z  innymi Oddziałami Wojewódzkimi NFZ - w zakresie wymiany 

informacji w kwestiach spornych dot. zatrudnienia personelu medycznego (poz, spo) czy też 

zgłaszanego sprzętu (np. mammobusy). Dotyczy również postępowania wnioskowego w poz 

prowadzonego cały rok. 

2. Współpraca z innymi oddziałami w zakresie oceny dokumentacji PAKS z Dąbrowy Górniczej  

z roku 2012 w związku ze złożonym pozwem o zapłatę za zrealizowane świadczenia, 

przekraczające zakres określony w kontrakcie na rok 2012.  Dokumentacja dotyczyła łącznie 

849 pacjentów. 

 

X. DZIAŁALNOŚĆ MEDIALNA, KAMPANIE 

 

1. Stała w współpraca z dziennikiem Polska Gazeta Krakowska i miesięcznikiem Gazety 

„Lekarz Małopolski 2015” (ok. 40 publikacji nt. zasad ubezpieczenia, zasad udzielania 

świadczeń, praw pacjenta, profilaktyki chorób). 

2. Publikacja plakatów, ulotek, broszur, banerów itp. dotyczących działalności Funduszu. 

3. Wydarzenia specjalne (Dni Otwarte, mobilne stanowiska ZIP, akcje informacyjne  

i promocyjne):  Dni otwarte (Światowy Dzień Walki z Rakiem, pakiet onkologiczny  

– informacje nt. pakietu onkologicznego, ZIP, EKUZ, Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, 

Międzynarodowy Dzień Udzielania Pierwszej Pomocy - pokazy udzielania pierwszej 

pomocy, porady eksperta ZUS).    

4.  „Rak to nie wyrok”- serwis internetowy dla pacjentów i dla lekarzy związany  

z wejściem pakietu onkologicznego. 

5. Konferencje edukacyjne i patronaty - „Programy profilaktyczne finansowane przez 

NFZ”, „Wpływ pacjentów na kształtowanie dostępności i jakości usług medycznych 

świadczonych przez szpitale na przykładzie okulistyki”, „Koszty w reumatologii  

- perspektywa płatnika”,  ,,Lady Di” - po raz pierwszy zorganizowany przez Państwowy 
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Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Małopolsce konkurs, którego celem jest 

uhonorowanie i promowanie kobiet niepełnosprawnych wyróżniających się w działalności 

społecznej i w pracy zawodowej. Dyrektor Małopolskiego OW NFZ była członkiem 

kapituły wybierającej laureatki. 

 

XI. REALIZACJA DODATKOWYCH ZADAŃ 

 

1. Uczestniczenie w pracach Zespołu ds. opracowania kryteriów oceny realizacji umów, 

2.  Przewodniczenie w pracach podzespołu ds. Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień 

i czynny udział w pracach międzyoddziałowego podzespołu ds. SPO i OPH. 

3. Opiniowanie mierników dotyczących oceny efektywności placówek realizujących  umowy  

w rodzaju AOS w ramach prac w/w zespołu ds. oceny nadlimitów. 

4. Współpraca z Wojewodą Małopolski i konsultantami wojewódzkimi w zakresie tworzenia 

map potrzeb zdrowotnych i projektem związanym ze szpitalami I wyboru.  

5. Szkolenia rejestratorek medycznych oraz  pełnomocników ds. pacjentów powołanymi  

w szpitalach w ramach działań związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków. 

 

XII. WSPÓŁPRACA Z IZBAMI I PRZEDSTAWICIELAMI 

SAMORZĄDU 

 

1. Konferencje, komisje zdrowia, posiedzenia zespołu konsultacyjnego ds. ochrony 

zdrowia i ds. ochrony zdrowia psychicznego, zespół ds. zarządzania kryzysowego  

- organizowane przez Małopolski Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta 

Krakowa (m.in. „Kraków dla Seniora”, „Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce – gdzie 

jesteśmy i dokąd zmierzamy?”, „Jak przebiega przeszczepianie nerek od dawców 

rodzinnych?”, „Opieka zdrowotna nad osobą starszą i przewlekle chorą na terenie Miasta 

Krakowa”. 

2.       Spotkania organizowane przez samorządy lekarskie i pielęgniarskie oraz inne 

stowarzyszenia (Związek Szpitali Powiatowych, Związek Pracodawców AOS, Kolegium 

Zakładów Lecznictwa Otwartego).  
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XIII. INNOWACJE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ ODDZIAŁU 

 

1. elektroniczny system urlopowy dla pracowników 

2. elektroniczny serwis zamówień i zapotrzebowań WAG 

3. elektroniczny system rejestracji korespondencji Intradok. 
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I. DANE LICZBOWE 

Populacja - 5 334 511; 

Liczba osób ubezpieczonych – 4 845 176; 

Liczba umów obsługiwanych przez Oddział Wojewódzki – 23 732, (w tym 18 222 umów  

z lekarzami/dentystami/felczerami upoważniającymi do wystawiania recept refundowanych); 

Liczba świadczeniodawców – 4 037 

 

II. PODSTAWOWE CELE REALIZOWANE W 2015 

 

Reagowanie na zmiany otoczenia prawnego; aktywność w zakresie komunikacji  

z kontrahentami funduszu oraz pacjentami (szkolenia, renegocjacje umów, wnioski 

indywidualne, ZIP, EKUZ); aktywne monitorowanie dostępności do świadczeń zdrowotnych 

(renegocjacje umów, alokacja środków, uzupełniające postępowania KO); realizowanie 

wniosków świadczeniodawców skutkujące zawieraniem aneksów do umów o udzielanie 

świadczeń zgodnie z obowiązującymi priorytetami (przesunięcia w pakiecie onkologicznym, 

harmonogramy, alokacja środków). 

 

III. PRZYJĘTA METODYKA PRACY 

 

Bieżąca obsługa:  

 3 622 umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;  

 1 947  umów na realizację recept w aptekach;  

 18 169  umów upoważniających  do wystawiania recept refundowanych. 

W wyniku, której poprzez ANEKSOWANIE sporządzono: 

 1 430 aneksów powstałych w wyniku rozliczeń umów za 2014; 

 17 066 aneksów powstałych w wyniku bieżącego monitorowania dostępności do świadczeń; 

 2 184 aneksów do umów związanych z finansowaniem świadczeń udzielanych przez  

pielęgniarki/położne wynikających z nowych regulacji OWU; 

Świadczenia wysokospecjalistyczne: 

 w MOW NFZ realizowane są wszystkie świadczenia wysokospecjalistyczne, z wyjątkiem 

przeszczepienia serca i płuca.  

 z 10 świadczeniodawcami zawarto umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia 

wysokospecjalistyczne których wartość wynosi 152 032 660,00 zł. 
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Listy oczekujących 

 Prowadzone jest stałe monitorowanie prawidłowości przekazywanych danych z zakresu list 

oczekujących oraz informowanie świadczeniodawców za pośrednictwem platformy SZOI  

o wykrytych  nieprawidłowościach.  

 Permanentna obsługa systemów informatycznych aplikacji AP-KOLCE ( prace od stycznia 

2015r.) oraz Systemu Wsparcia Procesów Obsługi Kolejek Oczekujących ( prace od sierpnia 

2015 r.) 

 

IV. WYDAWANIE AKTÓW WEWNĘTRZNYCH 

  
 opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Oddziału (95 zarządzeń); 

 opracowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, projektów 

regulaminów, instrukcji i innych aktów prawnych, w tym dotyczących prowadzonych 

postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (87); 

 wydano 20 procedur obowiązujących w MOW NFZ: „rozpatrywania wniosków 

Świadczeniodawców dotyczących rozliczania świadczeń ponadlimitowych w zakresach 

nielimitowanych”, „powołania Zespołu ds. zawierania ugód sądowych i pozasądowych  

w sprawach o zapłatę za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej”, „przyjmowania 

interesantów w MOW NFZ”. 

 

V. CELE 

 
 uzgodnione ze świadczeniodawcami warunki finansowe ugód sądowych i pozasądowych, 

które dotyczyły świadczeń ponadlimitowych za lata 2012-2014. Kwota zrzeczenia roszczeń 

przez świadczeniodawców 146 583 816,56 mln zł.; 

 finansowanie świadczeń ponadlimitowych za rok 2014 w rodzaju leczenie szpitalne  

w większości zakresów świadczeń opieki zdrowotnej (proces w toku); 

 zapłata za świadczenie wykonane i ocenione przez MOW NFZ jako ratujące życie; 

 redukcja nadwykonań za rok 2014 skutkująca brakiem sporów sądowych; 

 kontraktowanie w tym postepowania uzupełniające; 

 181 postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń w tym 2 w których MOW 

NFZ jako jedyny kontraktował świadczenia dla całej Polski; 



125 
 

 kwalifikacja w programie lekowym leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci 

zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), leczenia aktywnej postaci 

ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń 

(MPA). 

 Środki odwoławcze:  

14 odwołań od rozstrzygnięć postępowania (oddalone w całości) 

7 wniosków o ponowne rozpoznanie. 

 

VI. INDYWIDULANE PODEJŚCIE 

 
6 660 rozpatrzonych wniosków o indywidulane rozliczanie świadczeń w tym 170 wniosków 

dotyczących chemioterapii niestandardowej (przedłużająca się hospitalizacja, wielokrotne 

zabiegi operacyjne w onkologii); 

 5 645 wniosków w sprawie uprawnień protetycznych pacjentów; 

 138 033 potwierdzonych do realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne; 

 41 172 potwierdzonych do realizacji kart zaopatrzenia comiesięcznego; 

 94 487 ocena skierowań na leczenie uzdrowiskowe; 

 104  wnioski o dostęp do informacji publicznej; 

 16 195 wniosków o udzielenia wsparcia organom ścigania; 

 828 - zarejestrowanych wniosków o wydanie decyzji administracyjnych na podstawie art. 109 

ustawy o świadczeniach; 

 963 wydanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.
5
); 

 504 przekazanych odwołań od decyzji wydawanych  na podstawie art. 109 ustawy  

o świadczeniach; 

 Liczba zawartych i rozwiązanych umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego - 

zawarto  2210 umów,  rozwiązano  1927; 

 Liczba decyzji wydanych na podstawie art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia 

zdrowotnego 30, wartość środków finansowych w decyzjach ustalających obowiązek 

poniesienia kosztów i ich wysokość 38 480, 26 zł, środki odzyskane - 16 619, 07 zł; 

                                                           
5
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365  

i 1569 
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 Liczba wystawionych not księgowych obciążeniowych  31 na kwotę 21 666, 85 zł; 

 Ilość wydanych EKUZ 300 000 (II miejsce w kraju); 

 Ilość wydanych ZIP – 121 466 (II miejsce w kraju); 

 Decyzji EWUŚ: 

 w 6 030 przypadkach osób udało się wyjaśniono oraz skorygowano w CWU status 

potwierdzający ubezpieczenie w okresie udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej; wyjaśniono  

11 285 spraw (zarówno jako osoby ubezpieczone jak i osoby uprawnione na podstawie  

art. 2, 12, 54 ustawy, UE) wobec 29 654 wytypowanych osób (kwota powyżej 100zł); obecnie 

pozostało do wyjaśnienia 17 392 spraw; wydano 699 decyzji na podstawie art. 50 ust. 18; 

wszczęto 144 sprawy windykacyjne na łączną kwotę 195 269,00 zł. 

 

VII. CEL EDUKACYJNY   

 
1. Szkolenia dla świadczeniodawców: 

 zasady prowadzenia i sprawozdawania list pacjentów oczekujących; 

 zasady udzielania i sprawozdawania świadczeń udzielonych w ramach pakietu 

onkologicznego;  

 zasady ordynacji leków refundowanych i zmiany w OWU;  

W szkoleniach udział wzięło ponad 2000 świadczeniodawców (uczestnictwo potwierdzone 

podpisem na liście obecności); 

 

2. Szkolenia pracowników 

 Przeprowadzono szkolenia wewnętrzne pracowników z zakresu tematyki kontraktowania 

świadczeń w świetle zmian prawnych w celu wypracowania jednolitych zasad postepowania 

dla przyszłych komisji konkursowych; 

 Udział w warsztatach przygotowanych przez MZ: „"Poprawa jakości zarządzania w ochronie 

zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia Regionalnych Map Potrzeb Zdrowotnych jako 

narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia"; 

 Udział w Konferencji Telemedycyna i e-zdrowie - Kierunki rozwoju systemu ochrony 

zdrowia. 

 W okresie od stycznia do września 2015 r., ok. 200 osób uczestniczyło w 39 szkoleniach  

o różnej tematyce. Oprócz tego w ramach Akademii NFZ wszyscy pracownicy MOW NFZ 

skorzystali ze szkoleń e-learningowych dotyczących działań antymobbingowych  
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i antykorupcyjnych oraz BHP. Z dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji zawodowych  

w ramach studiów, studiów podyplomowych, kursów skorzystało 14 pracowników. 

 

VIII. WYDARZENIA MEDIALNE 

 
Dzień Otwarty  Światowy Dzień Walki z Rakiem/popularyzacja (promocja) Pakietu 

Onkologicznego; Dzień Otwarty  Światowy Dzień Walki z Cukrzycą; Dzień Otwarty – 

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy; Informacja nt. ubezpieczenia studentów i II edycji 

kampanii „Studencie! eWUŚ radzi”, Promocja Zintegrowanego Informatora Pacjenta. 

 

IX. PRZEPROWADZONE KONTROLE W MOW NFZ PRZEZ 

PODMIOTY ZEWNĘTRZNE   

 
Najwyższa Izba Kontroli: Wynik kontroli: ocena pozytywna, mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, Państwowa Inspekcja Pracy wynik kontroli – ocena pozytywna, Centrala 

Narodowego Funduszu Zdrowia: Wynik kontroli – ocena pozytywna.  

 

X. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA MOW NFZ 

 

Kontrole świadczeniodawców: Liczba wszczętych postępowań – 211. Kwota odzyskanych 

środków – 2 549 267,44 zł. Kontrole aptek: Liczba wszczętych kontroli  - 245. Kwota 

odzyskanych środków – 228 351,78 zł. Kontrole ordynacji lekarskiej. Liczba wszczętych 

kontroli  - 50. Kwota odzyskanych środków – 240 787,43 zł. 
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I. DANE LICZBOWE 

 
Populacja – 1 000 858;   

Liczba osób ubezpieczonych – 846 589; 

Liczba umów obsługiwanych przez Oddział Wojewódzki – 3 338, (w tym 410 umów  

na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, 1735 umów upoważaniających do 

wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia) 

Liczba świadczeniodawców – 813; 

 

 

II. PRZETWARZANIE DANYCH PACJENTÓW W RAMACH 

CENTRALNEGO WYKAZU 

UBEZPIECZONYCH/WYJAŚNIANIE STATUSÓW W EWUŚ 

 
Opolski OW NGZ inicjuje szereg postepowań wyjaśniających z ZUS, KRUS, płatnikami 

mających na celu przetworzenie właściwych danych ubezpieczeniowych oraz ustalenie 

właściwego statusu. W okresie styczeń- październik 2015 roku OOW NFZ prowadził ok 1600 

takich postępowań. 

 

III. OBSŁUGA PACJENTÓW W ZAKRESIE KOORDYNACJI 

SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

 
Opolszczyzna z racji uwarunkowań demograficznych bardziej intensywnie niż inne regiony 

odczuwa zwiększoną intensywność zadań w obszarze koordynacji. Na koniec października 

2015 r. ilość wydanych kart europejskich w stosunku do populacji regionu plasowała nas na 

drugim miejscu w Polsce, zaś w ilości wydanych poświadczeń w podobnej relacji 

populacyjnej na miejscu pierwszym. Warta podkreślenia jest dynamika w obszarze 

wydawanych dokumentów typu EKUZ. Ilość kart i certyfikatów za 10 miesięcy 2015 roku 

jest zbliżona do ilości dokumentów wydanych w całym 2014 roku. 

 

IV. SPRAWDZANIE PODLEGANIA UBEZPIECZENIU  

Z POLSKIEJ EMERYTURY LUB RENTY NA WNIOSKI 

BANKÓW 
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Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 75 1a i 1b ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.u. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.
6
) 

oddział realizuje zadania zmierzające do ustalenia właściwego ustawodawstwa na potrzeby 

banków realizujących transfer świadczeń emerytalnych i rentowych z zagranicy. W roku 2015 

wpłynęło ok 250 spraw dotyczących ok 2500 zapytań o podleganie ubezpieczeniu z polskiej 

emerytury lub renty przez świadczeniobiorców.  

 

V. WYDAWANIE UPRAWNIEŃ DO ZIP 

 
W od stycznia do października 2015 wydano 3920 danych dostępowych a narastająco  

od 2013 roku dostęp w OOW uzyskało 35 238 użytkowników. Przeliczając na liczbę 

ubezpieczonych na terenie naszego OW dostęp do ZIP uzyskało 4,2 % populacji 

zamieszkującej, co jest czwartym wynikiem wśród oddziałów w Polsce. 

 

VI. PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ NA PODSTAWIE ART. 50 

UST 18 USTAWY O ŚWIADCZENIACH OPIEKI 

ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW 

PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2015 R. POZ. 581, Z PÓŹN. ZM.) 

 
W okresie styczeń-październik roku 2015 wszczęto administracyjnie ponad 550 spraw  

i wydano ok 540 decyzji z czego ponad 470 były decyzjami obciążającymi strony. 

 

VII. PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ NA PODSTAWIE ART. 

109 USTAWY O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ 

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (DZ.U. 

Z 2015 R. POZ. 581, Z PÓŹN. ZM.) 

 
Większość spraw dotyczy objęcia ubezpieczeniem osób z tytułu wykonywania „umów  

o dzieło”, które w trakcie kontroli ZUS zostały zakwalifikowane, jako umowy o świadczenie 

usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. 

Pozostała część wniosków dotyczy objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osób z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej, pojedyncze przypadki dotyczą innych tytułów  

                                                           
6
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365  

i 1569 
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do ubezpieczenia. Sprawy z zakresu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym (art. 109 ustawy). 

Wśród innych tematów decyzji były także ustalenia ustawodawstwa właściwego ale i ten 

obszar ulega zmniejszeniu z uwagi na zamianę procedur kierującą te uregulowania na drogę 

czynności materialno-technicznej. Łącznie w okresie do października 2015 wydano 139 

decyzji. 

 

VIII. DYREKTYWA TRANSGRANICZNA 

 
Do  Opolskiego OW NFZ w okresie od 15 listopada 2014 r. do 30 października 2015 r. 

wpłynęło 356 wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, będących 

świadczeniami gwarantowanymi, udzielonych na terytorium innego niż Rzeczpospolita 

Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej -  na podstawie art. 42b ustawy  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Łączna kwota 

wnioskowanego zwrotu to 1 296 414,75 PLN. Wnioski głównie dotyczyły zwrotu za operację 

zaćmy na łączną kwotę 972 404,74 PLN. W OOWNFZ do dnia 30 października 2015 r. 

zakończono 309 postępowań, wydano 298 decyzji Dyrektora. Średni czas procedowania 

wniosku w OOWNFZ wynosi 16 dni. Do dnia 30 października 2015 r. dokonano 267 

zwrotów kosztów na łączną kwotę 719 852,87 PLN. 

 

IX. DZIAŁANIA OPOLSKIEGO ODDZIAŁU 

WOJEWÓDZKIEGO NFZ PODJĘTE W CELU 

ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH 

PONOSZONYCH PRZEZ ODDZIAŁ 

 
a) zawarto umowę na dostawę i montaż układu do kompensacji mocy biernej tzw. bateria 

indukcyjna, na kwotę 15 000 zł brutto. Do czasu zamontowania baterii indukcyjnej, 

OOW NFZ płacił średnio miesięcznie 1802,83 zł za energię bierną pojemnościową 

całodobową. Od stycznia 2015r. czyli po pierwszym miesiącu od zamontowania 

baterii, koszt za energię bierną pojemnościową całodobową wynosi 0 zł.  

b) zawarto umowę na najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz ze stałym serwisem, 

dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych. Najem urządzeń 

wielofunkcyjnych przyczynił się do uzyskania oszczędności w realizacji zamówienia 



132 
 

rocznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek  

i faksów oraz napraw urządzeń drukujących.  

c) od 2012 roku rokrocznie spadają wydatki na zakup materiałów biurowych dla 

Oddziału. Dla porównania: w 2012r. na materiały biurowe Oddział wydał – 46 245,98 

zł brutto, w 2015r. (wg. stanu na 30.10.2015r.) – 25 874,59 zł brutto. 

d) zawarto umowę na dostęp do internetu i uzyskano znaczne oszczędności w stosunku 

do poprzedniej umowy. Od lutego 2014r.  do stycznia 2015r. Oddział płacił za internet 

miesięcznie 2767,50 zł, natomiast od 1 lutego 2015r. Oddział płaci miesięcznie 607,62 

zł. z jednoczesnym zwiększeniem przepustowości z 30/30Mb/s do 50/50Mb/s. 

e) oddział pozyskał dodatkową powierzchnię biurową jednocześnie zmniejszając łączną 

stawkę za wynajmowany m
2
. 

f) uzyskano znaczne oszczędności w usługach pocztowych i kurierskich. Wartość 

umowy od listopada 2014r. do października 2015r. – 369 882,43 zł brutto. 

Szacunkowa wartość z wniosku o zamówienie publiczne obejmująca średnią 

cenników operatorów pocztowych – 557 711,60 zł brutto. Wartość umowy  

od 02.11.2015r. do 31.12.2016r. – 296 073,82 zł. 

 

IX. AKCJE MEDIALNE, PROMOCYJNE I INFORMACYJNE 

  
1. organizacja „Dni otwartych” 

 04.02.2015r. - Dzień Otwarty - Obchody Światowego Dnia Walki z Rakiem 

 27.06.2015 r. – „Dzień otwarty - NFZ bliżej Pacjenta” oraz obchody Światowego 

Dnia Walki z Cukrzycą.  

 12.09.2015 r. – „Dzień otwarty - NFZ bliżej Pacjenta” oraz obchody Światowego 

Dnia Pierwszej Pomocy.  

 17.10.2015 r. – „Dzień otwarty NFZ bliżej Pacjenta”  

2. organizacja i realizacja „Akcji Profilaktyki Stomatologicznej.” Akcja skierowana jest 

do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Składa się z dwóch etapów. 

Pierwszy dotyczy działań edukacyjnych prowadzonych przez stomatologów.  

W drugim uczeń poznaje gabinet stomatologiczny i ma przeprowadzony przegląd 

jamy ustnej.  

3. publikacje w mediach, w 2015r. były to: 
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 publikacja w „Nasze Miasto Opole” informacji na temat pakietu onkologicznego -

cel i założenia.  

 produkcja w TVP Opole w ramach programu „Żyjmy Zdrowo” programów  

na temat profilaktyki.  

 publikacja w Nowej Trybunie Opolskiej artykułów pt. „Jak korzystać  

z ubezpieczenia zdrowotnego na wczasach”.   

 publikacja w Nowej Trybunie Opolskiej artykułu „Szanowny Rodzicu dowiedz 

się czy szkoła, do której uczęszcza twój pierwszoklasista bierze udział w Akcji 

profilaktyki stomatologicznej”,  

 publikacja i insert w Nowej Trybunie Opolskiej „Informator o świadczeniach dla 

osoby obłożnie chorej, w podeszłym wieku, niesamodzielnej”. Głównym celem 

opracowanego informatora jest pomoc osobom, które stanęły w obliczu 

konieczności zapewnienia opieki swoim bliskim z powodu przewlekłej choroby, 

zaawansowanego wieku lub niepełnosprawności.   

4. udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje:  

 w dniu 20.05.2015r. w „Dniu Otwartym dla Osób Niepełnosprawnych” 

organizowanym przez ZUS Opole. 

 w dniu 3.09.2015 r. w XV Opolskich Dniach Osób Niepełnosprawnych 

organizowanych przez Urząd Miasta Opola. 

 w dniu 23.09.2015 r. w I Targach Senioralnych – organizowanych przez Urząd 

Miasta Opola. 

 w dniu 7.10. 2015 r. w Dniach ubezpieczonego organizowanych przez ZUS  

w Brzegu. 

 w dniu 8.10.2015 r. w Dniach ubezpieczonego organizowanych przez ZUS  

w Opolu. 

 spotkania ze studentami na wyższych uczelniach Opolszczyzny w sprawie 

ubezpieczenia zdrowotnego studentów i nadawanie uprawnień do ZIP. 

 w „Tygodniu Przedsiębiorcy” organizowanym przez Oddziały ZUS – punkt 

informacyjny na temat ubezpieczenia zdrowotnego i nadawanie uprawnień  

do ZIP. 

 Targach Zdrowia odbywających się w dniu 22.11.2015 r. w Kędzierzynie Koźlu 

5. Oddział w celu podniesienia jakości świadczenia usług na rzecz pacjentów wydłużył 

godziny pracy w poniedziałki do godziny 18.00. 
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I. DANE LICZBOWE 

Populacja – 2 129 187;           

Liczba osób ubezpieczonych – 1 905  089; 

Liczba umów obsługiwanych przez Oddział Wojewódzki – 3 517,  

Liczba świadczeniodawców – 2 858; 

 

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO 

 

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ (POW NFZ, Oddział) za okres trzech kwartałów 

2015 roku zrealizował koszty świadczeń zdrowotnych na poziomie 72,65%. Realizacja planu  

w poszczególnych rodzajach świadczeń kształtuje się od 90,16% w pozycji zaopatrzenie  

w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne, 74,05% w opiece 

psychiatrycznej i leczeniu uzależnień 73,91% w POZ i na poziomie 70% w lecznictwie 

szpitalnym i AOS. Całkowity budżet na refundację zrealizowano na poziomie 70,29%. 

Uwzględniając poziom wykonania planu finansowego w celu dochowania bezpieczeństwa, 

przesunięte zostały środki na zabezpieczenie realizacji do końca roku na zaopatrzenie  

w sprzęt ortopedyczny. Ponadto w oparciu o realizację umów po trzech kwartałach  

w rodzajach, w których nastąpiło zwiększone zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne, 

uwzględniając przy tym symulację wykonania świadczeń w ramach migracji jak również 

konieczność zabezpieczenia brakujących środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, 

zostały przesunięte środki do tych rodzajów świadczeń z pozycji kosztów świadczeń 

zdrowotnych z lat ubiegłych. Przesunięte środki, łącznie ze środkami pochodzącymi  

ze zwiększonego planu finansowego POW NFZ, pozwolą również na renegocjację umów  

w zakresach, na które zostały zaplanowane w leczeniu szpitalnym oraz na zabezpieczenie 

dostępu do świadczeń w AOS, Opiece psychiatrycznej, Opiece paliatywnej  

i hospicyjnej oraz Świadczeniach kontraktowanych odrębnie do końca bieżącego roku.  

Za świadczenia „nielimitowane” z zakresu pakietów onkologicznych, kardiologii  

i położnictwa, zrealizowane ponad limit określony w umowie, zostały już podpisane  

ze świadczeniodawcami stosowne aneksy. Obecnie w oparciu o analizy kolejek i wykonanych 

świadczeń, niezależnie od zwiększeń wartości kontraktów realizowane są, wzorem 

poprzednich kwartałów przesunięcia środków w zakresach, celem zabezpieczenia dalszego 
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dostępu do świadczeń we wszystkich rodzajach świadczeń, uwzględniając świadczenia 

ratujące życie i pilne, świadczenia priorytetowe, wykonywane na rzecz dzieci i świadczenia 

wymagające skrócenia kolejek oczekujących. Aneksy te realizowane są sukcesywnie,  

po realizacji aneksów na koszty świadczeń wynikających z § 2 Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie OWU (podwyżki dla pielęgniarek i położnych). 

 

KSIĘGOWOŚĆ 

 

W celu uregulowania zobowiązań Wydział Księgowości POW NFZ przygotował, a następnie 

zrealizował 76 174 sztuk przelewów na łączną wartość 3 099 744 268,29 zł. W roku bieżącym 

przychody z tytułu odsetek opiewają na kwotę 309 306,02 zł. Finansowy efekt 

przeprowadzonych kontroli to około 4,8 mln zł (w tym 4 mln nienależnie pobranych 

środków oraz 800 tys. kar umownych). Ponadto z wydanych decyzji administracyjnych 

odzyskano 53,5 tys. zł co stanowi niemal dwukrotny wzrost w stosunku do roku ubiegłego. 

 

ZAPEWNIENIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ  

 

W rodzajach świadczeń: POZ, AOS, LSZ, REH, OPH, SOK, STM, SPO, PSY, PRO 

obsługiwano 1768 świadczeniodawców. W 2015 roku zawarto 2389 umów wieloletnich  

o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Do przedmiotowych umów dotychczas sporządzono 

7 068 aneksów. W związku z tym, iż POW NFZ realizuje we wszystkich rodzajach 

świadczeń umowy wieloletnie nie prowadzono tzw. ‘’dużych’’ postępowań w sprawie 

zawarcia umów lecz w celu zabezpieczenia dostępu do świadczeń na określonych obszarach 

przygotowano i ogłoszono 46 konkursów uzupełniających z czego zakończono  

14 postępowań, 10 unieważniono z powodu braku ofert. Pozostałe postępowania  

są w trakcie przeprowadzania. Ponadto zostało zawartych 10 umów z podmiotami 

leczniczymi nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości  

i ministra właściwego do spraw wewnętrznych czyli ze Świadczeniodawcami  

tzw. „resortowymi”, 22 umowy z zakresu ratownictwo medyczne oraz 2 umowy z zakresu 

Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego. 
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KONTROLA REALIZACJI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ  

 

W 2015 r. POW NFZ w Rzeszowie przeprowadził 119 kontroli, w tym 79 kontroli 

realizacji umów, 30 kontroli aptek, 10 kontroli ordynacji lekarskiej.  

W zakresie kontroli realizacji umów ustalenia łącznie z karami umownymi wynoszą 

7 205 425,03 PLN, w zakresie kontroli aptek ustalenia wynoszą łącznie 28 572,89 PLN,  

w zakresie ordynacji lekarskiej ustalenia kontroli to 23 347,30 PLN. 

Wynikiem tych kontroli było 8 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, 

w 7 przypadkach rozwiązano umowę na podstawie § 36 ust 1 pkt 7 Ogólnych Warunków 

Umów. Ustalenia wynikające z tych kontroli to 1 540 674,19 PLN. 

Aktualnie rozpoczyna się proces planowania kontroli na 2016 r. W tym celu zarządzeniem 

Dyrektora POW NFZ powołany jest specjalny zespół, którego zadaniem jest min. 

wytypowanie obszarów występowania nieprawidłowości, analiza ryzyka. POW NFZ 

opracowuje wieloaspektowe analizy świadczeń pozwalające na wytypowanie obszarów 

występowania nieprawidłowości, a następnie eliminowania tych anomalii. 

  

OBSŁUGA ŚWIADCZENIOBIORCÓW/PACJENTÓW 

 

W ramach obsługi świadczeniobiorców udzielono 279 odpowiedzi na interwencje pacjentów 

do Rzecznika Praw Pacjenta. Wydano 206 decyzji administracyjnych na podstawie art. 109 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

(Dz.U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.
7
). Zawarto 756 umów dobrowolnego ubezpieczenia 

zdrowotnego. Łącznie ok. 4500 osób zgłosiło się w celu złożenia skargi lub uzyskania 

informacji o zasadach udzielania świadczeń. W tym okresie wpłynęło 162 skargi złożone 

drogą pisemną, osobiście do protokołu i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wydano 

135 101 Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wydano 5 770 kodów dostępu 

do Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Wysłano ok. 5 000 ankiet do pacjentów z prośbą  

o potwierdzenie czy świadczenia zostały wykonane. Ankiety były efektem zgłoszonych 

nieprawidłowości w ZIP lub na wniosek Policji. Wydano 71 dostępów do eWUŚ nowym 

świadczeniodawcom.  

                                                           
7
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365  

i 1569 
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Zostało utworzone odrębne stanowisko pracy, którego zadaniem jest obsługa i informacja  

w zakresie ubezpieczeń studentów (w tym studentów z zagranicy). 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

 

W okresie dziesięciu miesięcy 2015 r. do POW NFZ wpłynęło 17 wniosków o zwrot 

kosztów. W przypadku 11 z nich wydano decyzje Dyrektora POW NFZ przyznające zwrot 

kosztów w łącznej wysokości 34.046,64 zł, w przypadku 2 wniosków odmówiono zwrotu, 

natomiast 4 wnioski pozostawiono bez rozpoznania. Udzielono ponad 240 odpowiedzi na 

zapytania osobiste , telefoniczne albo przy użyciu poczty elektronicznej osób chcących 

skorzystać z leczenia w ramach przepisów dyrektywy transgranicznej. Ponadto  

w 2015 r. odnotowaliśmy znaczący wzrost ilości spraw realizowanych w ramach zadań 

wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

W tym zakresie nastąpił wzrost liczby osób uprawnionych, korzystających na terenie 

województwa podkarpackiego ze świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów  

o koordynacji. Liczba formularzy rozliczeniowych E 125 PL, o ok. 30%. Ok. 35 % wzrost 

ilości zarejestrowanych formularzy E 106, E 109,  E 121 z krajów UE/EFTA. Ok. 234 % 

wzrosła ilość potwierdzonych w cz. B formularzy E 104. Dokonano do chwili obecnej 208 

zwrotów kosztów świadczeń zdrowotnych w ramach przepisów o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego na podstawie formularzy E 126. Zweryfikowano ok. 4.200 

formularzy rozliczeniowych E 125 co stanowi ok. 77 % wzrost w stosunku do analogicznego 

okresu roku poprzedniego. 

 

SPRAWY SĄDOWE 

 

W 11 sprawach sądowych z powództwa POW NFZ zakończonych wyrokiem  

w 2015 r. - 10 zostało przez Oddział wygranych. POW NFZ prowadził 14 spraw 

zainicjowanych skargą do WSA w Rzeszowie na decyzje Dyrektora Oddziału, z których 10 

zakończyło się rozstrzygnięciem korzystnym dla POW NFZ. Dziesięciokrotnie zmalała 

kwota zasądzonych od POW NFZ kwot z tytułu „nadwykonań” w porównaniu  

z analogicznym okresem roku poprzedniego. 
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MONITOROWANIE REALIZACJI UMÓW 

 

Oddział udziela szczegółowych informacji świadczeniodawcom dotyczących organizacji  

i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 roku, ze szczególnym 

uwzględnieniem tzw. "pakietu onkologicznego". W ramach bieżącego monitorowania 

raportów statystycznych z wykonanych świadczeń przeprowadzono szereg konsultacji 

związanych w szczególności z wyjaśnieniem ze świadczeniodawcami przyczyn korekt 

poszczególnych świadczeń. Od stycznia 2015 do października 2015 przeprowadzono analizę 

merytoryczną i obsłużono 1069 wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń w ramach 

Bazy Rozliczeń Indywidualnych. W ramach nadzoru na Rejestrem Centralnej Bazy 

Endoprotezoplastyki przeprowadzono od stycznia 2015 weryfikację merytoryczną 3007 kart 

wszczepów endoprotez. Przeprowadzono liczne konsultacje telefoniczne  

ze świadczeniodawcami POZ w związku z wprowadzeniem nowej funkcjonalności dotyczącej 

badań szczegółowych/informowanie świadczeniodawców oraz nadzór nad 

sprawozdawczością. Współpracowano z Działem Współpracy Międzynarodowej przy 

ustalaniu kwoty finansowania przez NFZ świadczenia medycznego/dokonanie wyceny 

wykonanych świadczeń w wysokości odpowiadającej kwocie finansowania świadczenia 

gwarantowanego. 

 

DZIAŁALNOŚĆ W SFERZE ADMINISTRACYJNO-

GOSPODARCZEJ 

 

Oddział jest na finiszu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze 

skrzydła „A” budynku siedziby POW NFZ na salę obsługi klientów, wraz z niezbędnym 

zapleczem technicznym i sanitarnym (na parterze i w piwnicy skrzydła „A”) oraz wydzielenia 

stref przetwarzania danych poprzez wyłączenie/zamknięcie dla nieuprawnionego ruchu 

stron/petentów głównych korytarzy znajdujących się na parterze w skrzydle B, oraz I i II 

piętrze w skrzydle A i B wraz z bocznymi klatkami ewakuacyjnymi oraz przeniesienie 

Kancelarii Dokumentów Niejawnych do wydzielonej strefy. W kwestii planowania zadań 

inwestycyjnych Oddział planuje adaptację dwóch pomieszczeń na parterze w skrzydle „B” 

budynku siedziby POW NFZ na potrzeby Archiwum Zakładowego (koszt 149 tys. zł.) 
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Ponadto planuje się opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Adaptacja 

nieużytkowanego poddasza w skrzydle „B” budynku siedziby POW NFZ na cele 

magazynowe” (koszt 50 tys. zł.). Planowana jest również modernizacja systemu CCTV oraz 

systemu Kontroli dostępu (koszt 134 tys. zł.). Zakup rejestratora rozmów  

telefonicznych (koszt 10 tyś. zł).  

PLANY W SFERZE IT 

 

Kontynuacja modernizacji środowiska teleinformatycznego zgodnie z planem wydatków 

inwestycyjnym na 2016 rok (w trakcie zatwierdzania). Stworzenie zapasowego centrum 

przetwarzania danych dla krytycznej infrastruktury teleinformatycznej (zapewnienie ciągłości 

działania oddziału na wypadek niedostępności lokalizacji podstawowej) oddalonego 

geograficznie od siedziby głównej Oddziału - po uprzednim uzyskaniu zgody Prezesa NFZ.  
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I. DANE LICZBOWE 

Populacja – 1 207 316; 

Liczba osób ubezpieczonych - 1 055 470; 

Liczba umów obsługiwanych przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ - 1 838;  

Liczba świadczeniodawców - 1 356 

 

II. WDROŻENIE SYSTEMU EZD (ELEKTRONICZNE 

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ) 

Podlaski Oddział Wojewódzki wdrożył system EZD za zgodą Prezesa NFZ jako pierwszy,  

w celu oceny i wsparcia ewentualnej decyzji wdrożenia systemu w Centrali i pozostałych 

oddziałach wojewódzkich. 

Korzyści płynące z wdrożenia EZD:  

1. przejrzystość prowadzenia spraw; 

2. oszczędność papieru przy tworzeniu pism wewnętrznych; 

3. wdrożenie podpisu kwalifikowanego dla pism wychodzących na zewnątrz  

z pozostaniem uwierzytelnionej wersji elektronicznej; 

4. szablony obiegu dokumentów; 

5. ograniczenie wewnątrz wydziałowych składów na archiwalne akta, teraz dokumentu 

przechowywane są w składzie chronologicznym, a tyko w sytuacjach tego 

wymagających przejmowane są do akt spraw prowadzonych papierowo,  

np. zamówienia publiczne; 

6. przyśpieszenie rozpatrywania/załatwiana spraw prowadzonych papierowo,  

ok. 3-krotnie w porównaniu do spraw prowadzonych papierowo; 

7. bezproblemowe i szybkie wyszukiwanie spraw w całej instytucji z zachowaniem 

poufności danych; 

8. drukowanie kopert z adresatami z systemu; 
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9. automatyczne uzupełnianie książek nadawczych na pocztę; 

10. informowanie o powracającej zwrotce do wysyłki; 

11. system informowania o obiegu sprawy, powiadomienia systemowe; 

12. bezpośrednia komunikacja z systemem ePUAP; 

13. statystyki urzędu; 

14. ok 77 % spraw prowadzonych jest, jako sprawy w obiegu elektronicznym. 

III. DZIAŁANIA PROMOCYJNE 

Koalicja „Mamy zdrowe Mamy”  

1. Inicjatywa Podlaskiego OW NFZ oraz Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących 

Populacyjne Programy wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i raka piersi; 

2. Koalicja podpisana 22 maja br. przez Marszałka Województwa Podlaskiego, 

Prezydenta Miasta Białegostoku, USK oraz BCO, Lożę Kobiet przy Podlaskim Klubie 

Biznesu, Starostwa Powiatowe w Sokółce, Hajnówce i Wysokiem Mazowieckiem, 

PWSZ w Suwałkach, Amazonki i Eurydyki; 

3. Cel: zwiększenie stopnia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka szyjki macicy  

i raka piersi oraz promocja tych badań na terenie województwa podlaskiego. 

 

IV. MONITOROWANIE ANALIZ I PLANOWANIA 

ŚWIADCZEŃ 

 
1. Osiągnięto 100% sprawozdawczości dotyczącej list oczekujących przekazywanych  

za pośrednictwem komunikatów XML (w lutym 2015r. było to 97%) 

2. Osiągnięto 100% sprawozdawczości dotyczącej pierwszych wolnych terminów 

udzielania świadczeń przekazywanych za pośrednictwem komunikatów XML  

(w lutym br. było to około 96%) 

3. Zwiększono procent świadczeniodawców, którzy przekazywali za pośrednictwem 

aplikacji AP-KOLCE informacje o liczbie osób (pow.80%)oczekujących  
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na świadczenia w ciągu 7 dni od wpisu na listę oczekujących (data wpisu na listę  

od 1 do 30 września 2015 r.) z 93% w sierpniu do 95% we wrześniu. 

4. Wzrost procenta świadczeniodawców, którzy w danym tygodniu przekazali  

za pośrednictwem aplikacji AP-KOLCE co najmniej raz komplet informacji  

o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia ze średnio 86% w sierpniu  

do 90% we wrześniu. 

5.  Wzrost procenta kolejek, w przypadku których świadczeniodawcy w danym tygodniu  

za pośrednictwem aplikacji AP-KOLCE przekazali informacje o pierwszym wolnym 

terminie co najmniej raz ze średnio 90% w sierpniu do 94% we wrześniu.  

6. Redukcja liczby świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących w aplikacji 

AP-KOLCE  niewywiązujących się z obowiązku dokonywania comiesięcznej oceny 

listy oczekujących do 0. 

 

V. OSIĄGNIĘCIA WYDZIAŁU ŚWIADCZEŃ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

Podlaski OW NFZ w drugiej połowie 2015 r. zwiększył dostępność do wysokiej 

jakości badań obrazowych, od 01.08.2015 r. obowiązuje umowa zawarta ze Szpitalem 

Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, w zakresie etapu podstawowego 

programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej. Badania 

mammograficzne wykonywane są cyfrowym aparatem najnowszej generacji. Specjalne 

cyfrowe oprogramowanie ułatwia precyzyjną analizę wyników, co zwiększa szanse  

na dostrzeżenie nawet bardzo wczesnych zmian w tkance. 

Ponadto w chwili obecnej jest ogłoszone uzupełniające postępowanie konkursowe  

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne 

programy zdrowotne, w zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej 

diagnostyki, które ma na celu zwiększenie dostępności do świadczeń w przedmiotowym 

zakresie. Zgodnie z zasadami realizacji programu profilaktyki raka piersi w przypadku 

nieprawidłowego wyniku badania mammograficznego, przeprowadzonego w ramach etapu 

podstawowego, pacjentka powinna być skierowana na dalszą diagnostykę  

do świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie etapu pogłębionego programu 

profilaktyki raka piersi. 
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W chwili obecnej Podlaski OW NFZ posiada zawartą umowę o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacja kardiologiczna  

z jednym świadczeniodawcą. Nie mniej jednak podkreślenia wymaga fakt, że nakłady  

w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców na rehabilitację kardiologiczną w województwie 

podlaskim systematycznie wzrastają i tak analizując wartość umów w 2015 na 10 tys. 

ubezpieczonych oraz planowane nakłady w 2016 roku można stwierdzić, że nakłady  

na opiekę stacjonarną w przedmiotowym zakresie w województwie podlaskim są wyższe  

od średniej ogólnopolskiej określonej wg stanu na dzień 11.06.2015 r.  

Podlaski OW NFZ w dalszym ciągu planuje wzrost nakładów na zakres rehabilitacji 

kardiologicznej realizowanej w warunkach stacjonarnych. 

VI. ISTOTNE KWESTIE DOTYCZĄCE SPRAW SĄDOWYCH 

PROWADZONYCH PRZEZ ZESPOŁ RADCÓW 

PRAWNYCH 

 
1. Orzeczenia potwierdzające stanowisko POW NFZ w zakresie: 

a) podstawy dochodzenia zwrotu nienależnie opłaconych świadczeń, wynikającej  

z OWU (Ogólnych Warunków Umów). Sądy rozstrzygnęły, iż w przypadku realizacji 

świadczeń niezgodnie z umową podstawę dochodzenia roszczeń stanowią OWU; 

b) zasadności dochodzenia od świadczeniodawców POZ zwrotu składki kapitacyjnej 

wypłacanej przez Oddział po zgonie pacjenta; 

c) 10-letniego okresu przedawnienia roszczeń Funduszu względem świadczeniodawców 

wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

d) zasadności odrzucenia skargi na czynność Dyrektora Oddziału, polegającą  

na „uznaniu zwrotu skierowania na leczenie uzdrowiskowe za nieuzasadnione”. 

Zgodnie z rozstrzygnięciem zarówno WSA w Białymstoku jak i Naczelnego Sądu 

Administracyjnego – w/w czynność nie podlega kontroli sądów administracyjnych,  

a stanowi wyłącznie „informację organu o skutkach nieskorzystania ze skierowania  

do sanatorium”, co uzasadnia odrzucenie przedmiotowej skargi. 
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I. DANE LICZBOWE 

 

Populacja - 2 302 100; 

Liczba osób ubezpieczonych – 2 068 400; 

Liczba umów obsługiwanych przez Oddział Wojewódzki – 1 605; 

Liczba świadczeniodawców – 1 482 

 

II. PRIORYTETY DZIAŁAŃ ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO  

W BIEŻĄCYM ROKU 

 

1. Dostęp do poradni ginekologicznych na poziomie gmin 

 

Po podsumowaniu realizacji planu zakupu świadczeń w odniesieniu do podpisanych umów   

po rozstrzygniętych postępowaniach konkursowych na świadczenia w rodzaju ambulatoryjna 

opieka specjalistyczna na okres od dnia 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2016 r. Pomorski OW 

NFZ dokonał oceny stanu zabezpieczenia dostępności do poszczególnych świadczeń  

na wszystkich obszarach planowania. W przypadku położnictwa i ginekologii pomimo 100% 

realizacji planu zakupu na dany powiat, powstały miejsca, w których brak umowy z NFZ  

od dnia 1 lipca 2013 roku powodował utrudnienie i pogorszenie dostępności do tych 

świadczeń dla pacjentek z terenów poszczególnych gmin województwa. POW NFZ mając na 

uwadze specyfikę świadczeń realizowanych w ramach poradni położniczo-ginekologicznych,  

a w szczególności zachowanie ciągłości do opieki nad kobietami ciężarnymi, w tym  

z terenów wiejskich, kierując się dobrem pacjentów podjął działania zmierzające  

do ogłoszenia uzupełniających postępowań konkursowych na tego typu świadczenia  

na terenach wybranych gmin. Ogłoszono 24 postępowania uzupełniające, co pozwoliło  

na zabezpieczenie świadczeń na okres od kwietnia 2014 r. do końca obowiązywania umów  

w AOS w niemal wszystkich gminach województwa pomorskiego. 

 

2. Gabinety stomatologiczne w szkołach 

 
Na terenie POW NFZ świadczenia stomatologiczne realizowane są obecnie w 34 szkołach.  

W przyszłym kontraktowaniu na 2016 r. liczba ta z pewnością zwiększy się, ponieważ 
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Centrala NFZ w całości uwzględniła propozycje Oddziału w sprawie poprawy dostępności  

do świadczeń stomatologicznych dedykowanych dzieciom, w szczególności udzielanych  

w miejscu pobierania nauki – szkołach. W związku z powyższym POW NFZ wystosował 

pisma do starostów powiatów województwa pomorskiego w celu zebrania informacji  

o aktualnie funkcjonujących i planowanych uruchomieniach w najbliższym czasie gabinetów 

stomatologicznych w szkołach. Powyższe dane będą cenną wskazówką do wykorzystania 

przy planowanym kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie 

stomatologiczne. 

 

3. Poprawa udziału w profilaktyce chuk 

 

Profilaktyka chorób układu krążenia - działania podjęte przez Oddział: 

1) Wystosowano pisma do starostów powiatowych informujące o możliwości 

przeprowadzenia badań profilaktycznych przez świadczeniodawców realizujących 

umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z uwzględnieniem informacji  

na temat poziomu realizacji tych badań na danym terenie. Zwrócono się również  

z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu wiedzy na temat możliwości wykonywania 

badań profilaktycznych wśród mieszkańców województwa pomorskiego  

oraz o podjęcie działań mających na celu zwiększenie aktywności 

świadczeniodawców w kierunku wykonywania badań profilaktycznych. 

2) Zorganizowano w dniu 9 czerwca 2015 r. spotkanie z przedstawicielami 

poszczególnych powiatów odpowiedzialnych za zagadnienia związane z ochroną 

zdrowia celem omówienia profilaktyki zdrowotnej. 

3) Opublikowano na stronie POW NFZ oraz w Portalu Świadczeniodawcy informacje 

zapraszające pacjentów do korzystania z w/w badań. 

4) Nawiązano współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny 

Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Gdańsku polegającą  

na wysyłaniu zaproszeń na badania wykonywane w ramach profilaktyki chorób 

układu krążenia – wysłano ponad 90 tysięcy zaproszeń na badania CHUK do kobiet 

otrzymujących zaproszenie na screening cytologiczny. Analiza wykonania badań 

sprawozdanych w SIMP w okresie: I - IX 2014 (3902 badania)  

oraz  w okresie I - IX 2015 (4140 badania) wskazuje na 9 procentowy wzrost 

wykonania tych świadczeń przy relatywnie niskich nakładach poniesionych przez 

POW NFZ. 
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4. Działania na rzecz opieki koordynowanej 

1) POW NFZ w dniu 2.04.2015 przystąpił jako sygnatariusz do Pomorskiego Partnerstwa 

na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej. Partnerstwo zawiązano pomiędzy 

Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Pomorskiego, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Konwentem Starostów 

Województwa Pomorskiego, Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych  

oraz POW NFZ.  Głównym celem Porozumienia jest poszukiwanie opartych  

na wiedzy naukowej i najlepszych światowych praktykach, rozwiązań światowych  

i europejskich w zakresie zintegrowanej opieki i telemedycyny przystających  

do polskich i regionalnych uwarunkowań, opracowanie i wdrażanie zintegrowanych 

ścieżek i rozwiązań opieki nad pacjentami. 

2) Przedstawiciel POW NFZ – Z-ca Dyrektora ds. Medycznych uczestniczy jako członek 

zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia w przygotowywaniu koncepcji 

wdrożenia do świadczeń gwarantowanych działalności z zakresu opieki 

farmaceutycznej zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i szpitalnych. 

 

5. Działania na rzecz budowania pozytywnego wizerunku POW NFZ  

w środowisku regionalnym 

 

1) Udział w akcji społecznej „My na Pomorzu”, której głównym organizatorem  

był Wojewoda Pomorski a współorganizatorami: Pomorski Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia, Pomorska Federacja Sportu, Kuratorium Oświaty  

w Gdańsku, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku oraz Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Partnerem finansowym była 

firma PZU S.A. Akcja skierowana była do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, 

a jej celem było promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, pozytywnych 

postaw oraz nauka współpracy, podejmowania wyzwań i odpowiedzialności za swoje 

decyzje. Pomorski OW NFZ objął patronat nad blokiem tematycznym „Zdrowie”. 

2) Emisja  w pociągach lokalnej Szybkiej Kolei Miejskiej przygotowanych przez oddział 

spotów filmowych poświęconych pakietowi onkologicznemu oraz  kartom EKUZ. 
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3) Współudział w przygotowaniu dwóch odcinków cyklicznego programu „Kość 

niezgody” z udziałem dyrektora POW NFZ w lokalnej telewizji publicznej TVP 

Gdańsk, poświęconego aktualnym problemom pomorskiej ochrony zdrowia. 

4) Współpraca partnerska z „Gazetą Wyborczą Trójmiasto” w rozstrzygnięciu plebiscytu 

„Lekarz Roku 2014”. 

 

6. Wdrożenie elektronicznego obiegu  dokumentów  

 

Od listopada 2013 roku w POW NFZ wdrażany jest elektroniczny system obieg dokumentów 

(ESOD). W przedsięwzięciu wykorzystano doświadczenia oddziałów NFZ,  które już 

wcześniej wdrażały tę technologię. 

Projekt zakłada podział wdrożenia na etapy: 

1. 2014  - Wybór systemu i jego uruchomienie.  

2. 2015 - Wdrożenie elektronicznego rejestru korespondencji przychodzącej, wychodzącej  

i wewnętrznej, wdrożenie elektronicznego rejestru spraw. 

3. 2016 - Wdrożenie automatycznej obsługi przesyłek w kancelariach, Skanowanie części 

dokumentacji, uruchomienie pierwszych schematów obiegu dokumentów. 

4. 2017 -  Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów na wybranych grupach spraw.  

 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że nie uda się przejść na pełny elektroniczny obieg 

dokumentów ze względu na charakter niektórych spraw oraz na zwykłą nieopłacalność. Część 

spraw  będzie nadal procedowana w formie papierowej. Do chwili obecnej wszystkie kolejne 

planowane etapy realizowane są terminowo. Obecnie oddział jest na etapie wyboru i zakupu 

urządzeń skanujących na potrzeby wdrożenia kolejnego etapu systemu. 
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I. DANE LICZBOWE 

Populacja – 4 585 924; 

Liczba osób ubezpieczonych - 4 016 518; 

Liczba umów obsługiwanych przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - 4 731;  

Liczba świadczeniodawców - 3 131 

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA 

1. Zorganizowanie infolinii obsługiwanej przez pracowników Śląskiego OW NFZ,  

w tym okresie przeprowadzono ponad 70 tysięcy rozmów telefonicznych. 

2. Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z przeszkoleniem 

600 pracowników. 

3. Utrzymanie I miejsca w ilości wydanych danych dostępowych do ZIP - w sumie 

ponad 167 000. 

4. Wdrożenie wewnętrznego systemu rekrutacji, Zarządzenie Dyrektora 168/2015 

z dnia 20.10.2015 r. 

5. Organizacja kilkunastu spotkań z konsultantami wojewódzkimi w różnych 

dziedzinach medycznych w celu przedstawienia i omówienia możliwości współpracy 

przy wykorzystaniu wzajemnych uprawnień i informacji, a także z władzami 

samorządowymi. 

6. Organizacja szkoleń z zakresu Pakietu onkologicznego dla ok. 160 podmiotów 

leczniczych udzielających świadczeń w ramach lecznictwa szpitalnego i 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w których udział wzięły osoby odpowiedzialne 

po stronie świadczeniodawcy za kwestie administracyjne związane z realizacją 

szybkiej terapii onkologicznej. 

7. Współorganizacja i merytoryczne prowadzenie cyklu szkoleń w ramach Akademii 

NFZ. 

Zagospodarowanie nowego skrzydła budynku biurowego siedziby Śląskiego OW NFZ w Katowicach 

przy ul. Kossutha 13.  

8. Zorganizowanie „Kącika Malucha” w poczekalni Biura Obsługi Ubezpieczonych i 

wernisażu prac plastycznych dzieci odwiedzających Oddział. 
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9. Podjęcie współpracy z największymi Oddziałami ZUS w województwie śląskim, 

celem usprawnienia współpracy i zwiększenia profesjonalizacji realizowanych zadań. 

10. Utrzymanie stałej współpracy z uczelniami wyższymi z regionu, m.in. w celu 

prowadzenia akcji informacyjnej dla studentów (także obcokrajowców) dotyczącej 

ubezpieczeń zdrowotnych. 

11. Uruchomienie nowej odsłony strony internetowej Oddziału. 

 

III. OBSŁUGA PACJENTÓW 

1. Wydano:  

1) 390 994 EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego), 

2) 148 955 eKUZ (karta ubezpieczenia zdrowotnego), 

3) 17 874 danych dostępowych do ZIP, 

4) 1004 decyzje administracyjne dotyczące objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, 674 

ustalające obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej osobie 

nieuprawnionej oraz 159 ustalających prawo do świadczeń, 

5) 2 decyzje dotyczące uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego 

na leczenie planowe poza granicami kraju, 2 decyzje w sprawach o pokrycie 

kosztów transportu ekonomicznego. 

2. Przyjęto 254 275 wniosków dot. Zaopatrzenia Ortopedycznego i Środków 

Pomocniczych. 

3. Zawarto 805 i rozwiązano 647 umów dobrowolnego ubezpieczenia. 

4. Zarejestrowano 54 309 skierowań na leczenie uzdrowiskowe; dokonano 48 654 

rezerwacji miejsc w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych; odesłano 50 276 

skierowań do weryfikacji. 

5. Rozpatrzono 600 skarg. 

6. Rozpatrzono wnioski o zwrot kosztów na podstawie przepisów wynikających 

z implementacji - wpłynęło 1 400 wniosków; wydano 1 008 decyzji; zlecono 876 

wypłat należnych kwot zwrotu oraz zweryfikowano 13 881 formularzy E125 

wystawionych przez inne państwa członkowskie UE/EFTA za świadczenia udzielone 
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polskim ubezpieczonych na podstawie przepisów o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego. 

7. Wystawiono 65 946 formularzy E125 PL, 415 not za przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze.   

 

IV. OBSŁUGA ŚWIADCZENIODAWCÓW 

 
1. Przeprowadzono 7 postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów w rodzaju 

rehabilitacja lecznicza, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, ambulatoryjna 

opieka specjalistyczna i leczenie szpitalne oraz 29 w rodzaju leczenie szpitalne 

chemioterapia oraz programy zdrowotne (lekowe). 

2. Wydano 2 189 zgód na indywidualne rozliczenie świadczeń Dyrektora OW, 

w różnych rodzajach świadczeń. 

3. Zaopiniowano łącznie 4 389 wniosków, w tym na podstawie art. 12, 19 i 42 b ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.). 

4. Zaakceptowano finansowanie 90 wniosków złożonych w ramach procedury 

chemioterapia niestandardowa na łączną kwotę 2 056 794 zł. 

5. Rozliczono 36 117 zbiorczych zestawień recept. 

 

KONTROLE W ODDZIALE 

1. Zewnętrzne: 9 kontroli, w tym: - 4 kontrole NIK: wszystkie z wynikiem 

pozytywnym, w zakresach: 1. Realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii 

przez publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze, 2. Działań Śląskiego OW NFZ 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem w 2014 r. konkursów ofert na 

realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu pielęgniarskiej opieki 

długoterminowej domowej dla Chorzowa, Świętochłowic i powiatu gliwickiego, a 

także zawarcia umów na realizację przedmiotowych świadczeń, 3. Realizacji zadań 

NFZ w 2014 r. m.in. w zakresie: analiz stanowiących podstawę sporządzania planów 

zakupu świadczeń oraz planu finansowego; kontraktowania świadczeń ze 

szczególnym uwzględnieniem zapewnienia równomiernego dostępu do nich; 

wykonania planu zakupu świadczeń zdrowotnych oraz planu finansowego; systemu 

kontroli świadczeniodawców oraz systemu kontroli wewnętrznej, 4. Przygotowania 
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szpitali do leczenia udarów mózgu; ponadto 4 Centrali NFZ i 1 Archiwum 

Państwowego. 

2. Wewnętrzne: łącznie 7 postępowań kontrolnych – 6 planowych i 1 doraźne, 

1 w trakcie.  

 

VI. KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ ODDZIAŁ 

1. 173 kontrole, w tym: 

1) 58 kontroli planowych, 68 kontroli pozaplanowych doraźnych, 4 kontrole 

koordynowane, 23 kontrole aptek oraz 20 kontroli ordynacji lekarskiej, 

2) ostateczna wartość zakwestionowanych świadczeń: 555 454,91 zł, 

3) ostateczna wartość nałożonych kar umownych: 1 189 771,62 zł, 

4) kontrole w toku: wartość zakwestionowanych świadczeń: 1 323 159,60 zł, 

5) kontrole w toku: wartość nałożonych kar umownych: 808 890,35 zł, 

6) skutki finansowe dotyczące zakończonych kontroli aptek: 330 906,33 zł, 

7) skutki finansowe dotyczące zakończonych kontroli ordynacji lekarskiej: 48 

343,18 zł. 

 

VII. INFORMACJE  DODATKOWE 

1. Zarejestrowano 108 wniosków o udzielenie informacji publicznej. 

2. Przeprowadzono 43 szkolenia, w których łącznie udział wzięło 717 pracowników 

Oddziału.  

Najistotniejsze: szkolenia z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego – 51 

osób, zarządzania bezpieczeństwem informacji – 513 osób, faktury i elementy podatku 

VAT w roku 2015 – 50 osób, dostępu do informacji publicznej – 36 osób. 

3.  Przeprowadzono 16 673 postępowań wyjaśniających z ZUS/KRUS (ITU). 

4. Zgromadzono dane o listach oczekujących przesyłanych 

przez 1915 świadczeniodawców w 137 tys. przesyłkach w formacie XML z 8 093 

komórek organizacyjnych/procedur medycznych miesięcznie. 

5. Zweryfikowano dane 173 tys. pacjentów wprowadzonych z dokładnością do numeru 

PESEL przez 370 świadczeniodawców na 1 798 listach oczekujących. 
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6. Zaksięgowano ok. 220 tys. dowodów księgowych i wysłano ponad 117 tys. 

przelewów bankowych. 

7. Zaopiniowano i zatwierdzono do realizacji 5 225 wniosków o udostępnienie danych 

osobowych skierowanych przez instytucje państwowe (np. organy ścigania, wymiar 

sprawiedliwości).  

8. Wzięto udział w 298 postępowaniach sądowych, administracyjnych i 177 karnych. 

 

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

W przedmiotowym okresie Oddział odnotował 352 zdarzenia medialne, w tym 

242 wypowiedzi dla prasy i portali internetowych, 37 nagrań radiowych i 73 nagrania 

telewizyjne. 

  

AKCJE INFORMACYJNE DLA PACJENTÓW I UBEZPIECZONYCH: 

1. Dzień otwarty z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem – 4 lutego,  

2. „Czerwcowe wtorki dla dzieci” – 5 wtorków z dyżurem specjalisty w godz. 8.00-18.00, 

3. Dzień otwarty z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą – 27 czerwca, 

4. Dzień otwarty z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy – 12 września, 

Stałe publikacje w dodatku regionalnym „Gazety Wyborczej” oraz „Dzienniku Zachodnim” 

w liczbie 38, dotyczące programów profilaktycznych, zasad uzyskiwania świadczeń opieki 

zdrowotnej, praw pacjenta oraz aktualności Oddziału. 

 

Stronę internetową Oddziału odwiedziło 585 tys. użytkowników, odnotowano 1 mln 634 tys. 

sesji i 4 mln 146 tys. odsłon www.nfz-katowice.pl. 

  

http://www.nfz-katowice.pl/
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I. DANE LICZBOWE 

 
Populacja - 1 263 200; 

Liczba osób ubezpieczonych – 1 103 415; 

Liczba umów obsługiwanych przez Oddział Wojewódzki – 4 698, (w tym: 1451 umów  

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 506 umów z aptekami na wydawanie 

refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych, 2 741 umów z lekarzami na wystawianie recept na leki refundowane); 

Liczba świadczeniodawców – 985; 

 

 

II. PODSTAWOWE CELE REALIZOWANE W 2015 

 
1. Reagowanie na zmiany w obowiązujących przepisach. 

2. Zapewnienie sprawnej obsługi spraw świadczeniobiorców/Pacjnetów. 

3. Monitorowanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.  

4. Realizacja planowanej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych. 

5. Pozytywny wizerunek Oddziału. 

 

III. OBSŁUGA ŚWIADCZENIOBIORCÓW 

 
1. Liczba wydanych EKUZ – 56954 szt., 

2. Liczba wydanych ZIP – 2610 danych dostępowych (od początku funkcjonowania sytemu  

– do dnia 2 listopada 2015 dane dostępowe do ZIP odebrało 40 823 osób, co stanowi  

3,2 procent populacji regionu). 

3. Liczba potwierdzonych do realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne – 48 119, 

4. Liczba zarejestrowanych skierowań na leczenie uzdrowiskowe – 18 933, w tym 

ocenionych -17940  

5. Liczba decyzji administracyjnych  w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia 

zdrowotnego wydanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

(…) – 300, 
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6. Liczba decyzji administracyjnych wydanych na podstawie art. 50 ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej (…) – 114. Ponadto podjęto wobec 767 osób czynności wyjaśniające, 

wyjaśniono 530 spraw. 

7. Liczba zawartych umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego – 79, 

8. Liczba wyjaśnionych spraw dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego – 1500, 

9. Rozpatrzenie 1358 wniosków wpływających  z policji, prokuratur, sądów, towarzystw 

ubezpieczeniowych w sprawach  udostępnienia danych dotyczących osób ubezpieczonych. 

10. Rozpatrzenie 753 wniosków wpływających z banków dotyczących zapytań  

o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby pobierające emeryturę lub rentę   

z innego państwa członkowskiego ( art. 75 ust. 1a. ustawy )., 

11. Do Oddziału wpłynęło  178 skarg , z czego 112 zostało rozpatrzonych przez Oddział,  

w tym 17 zostało uznanych za zasadne. 

 

IV. KONTROLE  

 
1. Kontrole przeprowadzone przez Oddział 

 

Kontrole zakończone wystąpieniem / zaleceniami 

pokontrolnymi w roku 2015 (stan na dzień 

28.10.2015r.) 

Zakwestionowane w 

trakcie kontroli: środki 

finansowe, kary, 

refundacje - razem Planowe Doraźne Koordynowane Razem 

Świadczeniodawcy 18 72 1 91 5 898 688,03 zł 

Apteki 22 6 15 43 51 682,66 zł 

Ordynacje 12 1 8 21 15 639,25 zł 

Razem 52 79 24 155 5 966 009,94 zł 

 

2.Kontrole przeprowadzone w Oddziale przez podmioty zewnętrzne 

Lp Temat kontroli 

Instytucja 

kontrolująca 

zewnętrzna 

Wyniki kontroli 

1 

Realizacja świadczeń zdrowotnych z 

zakresu kardiologii przez publiczne i 

niepubliczne podmioty lecznicze. 

NIK Delegatura w 

Katowicach 

Pozytywnie oceniono (pomimo 

sformułowanych uwag)  
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2 
Kontrola ogólna Archiwum 

Zakładowego 

Archiwum 

Państwowe w 

Kielcach 

 

Pozytywnie z uchybieniami 

oceniono warunki pracy 

archiwum zakładowego 

 

V. SZKOLENIA 

 
1. Szkolenia świadczeniodawców 

a) „Zmiany w sprawozdawczości oraz w zasadach prowadzenia list osób oczekujących  

na udzielenie świadczenia od stycznia 2015r.” 

       Na szkolenie zaproszonych zostało  604 świadczeniodawców.  

 

2. Szkolenia pracowników Oddziałów 

a) szkolenia wewnętrzne (bez kosztów szkoleń)  

     - ilość szkoleń 34,w których wzięło udział 83 pracowników, 

b) szkolenia zewnętrzne (koszty szkoleń): 

    - ilość szkoleń 14, w których wzięło udział 186 pracowników. 

c) dodatkowo szkolenia e-learningowe: 

    - ilość szkoleń 2, w których wzięło udział po 183 pracowników. 

           d)  teleszkolenia przeprowadzone przez KAMSOFT S.A.:  

              – ilość 31,  w których łącznie wzięło udział 250 pracowników. 

 

 
 V. DZIAŁANIE PROMOCYJNE ORAZ DZIAŁANIA ODDZIAŁU 

NA RZECZ PODNOSZENIA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI 

ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH DLA PACJENTÓW 

 

1. Opracowywanie i wydawanie dla mieszkańców regionu różnego typu publikacji (np.  

kolumny gazetowe, informatory, poradniki, ulotki, plakaty) o charakterze informacyjnym, 

poradnikowym i promocyjnym. 

2. Marsz Życia i Nadziei –- promocja programu wczesnego wykrywania raka piersi. 

3. Współpraca ze stowarzyszeniami pacjenckimi – Oddział współpracuje m.in.  

z: Świętokrzyskim Klubem „Amazonki”, Stowarzyszeniem Osób z Niewydolnością Nerek, 

PZG, Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym  

z Cukrzycą i Innymi Schorzeniami, Stowarzyszeniem Osób Chorych na Łuszczycę, 
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Stowarzyszeniem „Cisza”, pełnomocnikiem Prezydenta Kielc do spraw osób 

niepełnosprawnych, Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Programy Profilaktyczne 

oraz z ZUS wspólnie organizując akcje promocyjne i profilaktyczne. 

4. Strona Internetowa – wdrożenie całkowicie nowej, bardziej przyjaznej dla pacjentów 

i świadczeniodawców strony internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ – kwiecień 2015.  

5. Plebiscyt „Lekarz Roku”. 

6. Dni Otwarte – Oddział przeprowadził 5 akcji promocyjnych dla pacjentów, 

7.  Współpraca Oddziału z wojewódzkim zespołem ds. poprawy systemu opieki perinatalnej, 

dzięki której województwo świętokrzyskie już po raz drugi odnotowało najniższy w kraju 

współczynnik umieralności okołoporodowej noworodków: wyniósł on tylko 3,4 przy 

średniej krajowej 4,9. Od 1 października 2015 roku zaczęła też działać pierwsza 

w województwie pracownia badań echokardiologicznych płodu. By ułatwić dostęp  

do badań mieszkankom regionu, Oddział ogłosił konkurs na wykonywanie tych badań  

w ramach świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

8. Premiowanie jakości zaowocowało też sukcesem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii  

w Kielcach, które stało się w Polsce liderem w prowadzeniu terapii spersonalizowanej.  

W ramach leków refundowanych przez NFZ stosuje się ją u chorych z rakiem płuca, jelita 

grubego, czerniakiem, nowotworami hematologicznymi i rakiem piersi związanym  

z nadmierną ekspresją genu HER2. 

9.  Współpraca z władzami samorządowymi regionu w zakresie prewencji chorób 

prowadzonej poprzez szczepienia ochronne. Za zgodą NFZ w wielu  przychodniach, które 

mają kontrakt z Oddziałem wykonywane są między innymi - niefinansowane przez 

państwo - szczepienia przeciw grypie, meningokokom, pneumokokom czy wirusowi HPV. 

10. W trzecim kwartale 2015 roku Oddział - aby zmniejszyć się kolejki oczekujących, 

przeznaczył dodatkowe 2 miliony 203 tysiące złotych  na funkcjonowanie już istniejących 

poradni oraz na zakontraktowanie dodatkowych specjalistycznych świadczeń 

pediatrycznych, medycynę sportową,  rehabilitację leczniczą, endoprotezoplastykę.  

 

VI. ŚWIĘTOKRZYSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI  

      W LICZBACH 

1. Liczba wydanych zarządzeń Dyrektora Oddziału – 77, 

2. Liczba wydanych pełnomocnictw i upoważnień -383, 
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3. Liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 1444,  

4. Liczba aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 6431, 

5. Aneksy  sporządzone na podstawie zarządzenia 61/2015/DSOZ Prezesa NFZ (aneksy 

na 300 zł): 

1) łączna liczba aneksów przedstawionych świadczeniodawcom do podpisu – 439, 

2) łączna liczba aneksów podpisanych przez świadczeniodawców, zatwierdzonych  

w systemie KS-SIKCH -305, 

6. Aneksy  sporządzone na podstawie zarządzenia 70/2015/DSOZ Prezesa NFZ (aneksy 

na 100 zł): 

1) aneksy wysłane do świadczeniodawców– 351; 

7. Sprawy sądowe: 

1) ilość postępowań cywilnych -110, w tym 

a) zakończone – 51, 

b) w toku -59, 

2) wniesienie 41 spraw przeciwko lekarzom, dotyczących zapłaty za refundacje 

leków przepisanych bez  posiadania ważnej umowy zawartej z Oddziałem w 2012 

rok, z czego w tym roku zakończyło się 13 spraw prawomocnymi, korzystnymi dla 

Oddziału orzeczeniami. 

3) likwidacja wszystkich nadwykonań  (poza PAKS-2014) zakończonych w drodze 

ugód sądowych. 

8. Ilość dowodów księgowych wprowadzonych do ewidencji księgowej – 55810. 
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I. DANE LICZBOWE 

 
Populacja - 1 443 967; 

Liczba osób ubezpieczonych – 1 213 383; 

Liczba umów obsługiwanych przez Oddział Wojewódzki – 1 766; 

Liczba świadczeniodawców – 1 293 

 

II. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GŁÓWNYMI ZADANIAMI 

NFZ 

1. Kontrole Świadczeniodawców - Oddział przeprowadził łącznie 174 kontrole tj. 83,9 % 

rocznego Planu Kontroli na 2015 r. W wyniku kontroli: zakwestionowano świadczenia 

zdrowotne, ordynacje lekarskie, refundację w kwocie 4 277 724,67 zł, nałożono kary umowne 

w kwocie 341 676,61 zł, złożono 2zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w 

przypadku dwóch świadczeniodawców, rozwiązano 3 umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej.  

 

2. Prace zespołu ds. oceny nadlimitów - koordynowanie w celu wypracowania 

ujednoliconych zasad (algorytmu) alokacji środków finansowych za świadczenia 

zrealizowane ponad limit umowy oraz opracowania standardów oceny świadczeniodawców. 

W wyniku prac Zespołu zdefiniowano predyktory, uniwersalne dla zakresów i rodzajów 

świadczeń, wskaźniki ogólne oraz wypracowano wskaźniki  szczegółowe, charakterystyczne 

dla zakresu, oparte  

na rozpoznaniach ICD10, procedurach ICD9 oraz świadczeniach, których realizacja na 

charakter  pozytywny, szczególnie preferowany z punktu widzenia płatnika i pacjenta lub 

negatywny. Sporządzono symulatory oparte na znanym już  i sprawdzonym aparacie 

matematycznym opracowanym podczas prac Zespołu Modelu Oceny AOS w roku 2015. 

Przeprowadzono testy wpływu wskaźników na rangowanie świadczeniodawców w ramach 

wybranych do opracowania zakresów świadczeń. Prace Zespołu zakończone zostały 

przesłaniem do Oddziałów Wojewódzkich symulatorów służących ocenie 

świadczeniodawców, definicji użytych wskaźników oraz prezentacji. 
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3. Realizacja planu finasowego - Koszty ogółem w okresie sprawozdawczym 

wyniosły 1 776 481,03 tys. zł,  co stanowi 93,54 % planu, w tym koszty świadczeń 

zdrowotnych wyniosły 1 694 224,08 tys. zł, co stanowi 93,75 %. Koszty administracyjne 

wyniosły 12 700,15 tys. zł, co stanowi 91,00 % planu. Świadczenia ponad limitowe 

sprawozdane przez świadczeniodawców za okres 9 m-cy wyniosły ogółem 99 514,53 tys. zł, 

w tym w leczeniu szpitalnym tzw. nie limitowe 4 693,21 tys. zł i świadczenia oznaczone 

przez świadczeniodawców jako ratujące życie 17 391,53 tys. zł. Płatności wobec 

świadczeniodawców, aptek i pozostałych kontrahentów oraz z tytułu podatków i ubezpieczeń 

zostały zrealizowane w terminach wymagalnych. 

 

4. Listy oczekujących - miesięczne raporty przekazywane komunikatami XML za 

wrzesień br. w terminie przekazało wymagane 97 % świadczeniodawców z 98 % list 

oczekujących (wymagane 90 %).W przypadku raportów tygodniowych z pierwszych wolnych 

terminów było to 97 % świadczeniodawców w ostatnim tygodniu września (śr. dla wszystkich 

OW 94%) z 99%  kolejek (śr. 97 %).  Pracownicy Oddziału przeprowadzili 5 szkoleń 

dotyczących zmian w sprawozdawczości z list oczekujących oraz prowadzenia list 

oczekujących w AP-KOLCE, na które byli zaproszeni wszyscy świadczeniodawcy 

z zakresów AOS i SZP. 

 

5. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom 

nieuprawnionym - wszczęto 377 postępowań na kwotę 726 559,60 zł w sprawie ustalenia 

obowiązku poniesionych przez Fundusz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych 

osobom nieuprawnionym. Wydano 288 (tj.76,4%) decyzji ustalających obowiązek 

poniesienia kosztów na łączną kwotę 549 050,14 zł (tj. 75,6%) oraz 97 ( tj.23,6%) decyzji 

umarzających postępowanie na łączną kwotę 187 980,92 zł (tj.24,4%). 

 

6. Zawieranie umów w roku 2015 - przeprowadzono 41 postępowań 

uzupełniających do końca III kwartału 2015r. oraz proces przedłużenia okresu 

obowiązywania umów do 30.06.2016 – w rodzajach STM, PSY, PRO, SPO i OPH. Na 

bieżąco aneksowano umowy (ok. 7 274 aneksy). 

 

7.  Ambulatoryjne opieka specjalistyczna - finansowanie w pełnej wysokości 
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procedury zabiegowe, jak również dla pacjentów pierwszorazowych, co pozwala  częściowe 

skrócenie kolejek oczekujących w AOS, ale  również przesunięcie usług z leczenia 

szpitalnego. 

  

8. Wzrost finansowania pielęgniarek i położnych - sprawnie zgromadzono 

informacje o liczbie zatrudnionych pielęgniarek i położnych u świadczeniodawców oraz 

terminowo przekazano aneksy do umów w tym zakresie.  

 

9. Dyrektywa transgraniczna - Wdrożono realizację zapisów ustaw 

implementujących, powstały wewnętrzne regulacje umożliwiające sprawną realizację 

procedur, specjalnie oznakowane stanowiska pracy. Przeprowadzono szkolenia pracowników 

Oddziału. 

 

 

10. Zaopatrzenie w wyroby medyczne i środki pomocnicze - w związku  

z wyprzedzającą realizacją planu oraz obowiązkiem przestrzegania dyscypliny finansów 

publicznych, a także rosnącą ilością wypisywanych zleceń, które nie posiadają okresu 

ważności, Oddział z dniem 1 maja br. wprowadził ograniczenia w potwierdzaniu zleceń na 

niektóre wyroby medyczne. Oddział podejmował decyzję o sukcesywnej likwidacji kolejek 

oczekujących, a w II połowie września br. zlikwidował je ostatecznie. Potwierdzono 59 137 

zleceń i kart na zaopatrzenie w wyroby medyczne i środki pomocnicze.  

 

11. Leczenie uzdrowiskowe - do chwili obecnej zrealizowano łącznie 8 362 

skierowań. W przypadku dzieci i uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dla dorosłych 

skierowania są realizowane na bieżące. W pozostałym zakresie okres oczekiwania wynosi ok. 

19 m-c. Oddział na tle innych Oddziałów Wojewódzkich plasuje się na pierwszym miejscu 

pod względem realizacji świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego i szpitalnego. 

  

12. System Państwowego Ratownictwa Medycznego – Oddział w ramach 

współpracy z Wojewodą na bieżąco i bez problemów realizuje powierzone w tym zakresie 

zadania. Prowadzona jest analiza liczby i typów zdarzeń, czasy dojazdów do miejsca 

zdarzenia. W związku z wejściem w życie rozporządzeń MZ w sprawie ogólnych warunków 

umów i wynikającego z powyższego wzrostu wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych, 
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już w październiku udało się pozyskać od Wojewody środki na ten cel i dokonać zmiany 

planu finansowego NFZ. 

 

13. ZIP i formularze unijne - Od początku roku Oddział wydał blisko 13 tys. danych 

dostępowych do systemu ZIP. Na tle Polski zajmuje trzecie miejsce pod względem ilości 

wydanych „Zip-ów” (biorąc pod uwagę ilość wydanych „ZIP-ów" proporcjonalnie do ilości 

mieszkańców województwa). Oddział wydał: 335 certyfikatów zastępczych EKUZ, 72 214 

kart EKUZ oraz wystawił  6 298 formularzy (E104, E106, E108, E109, E121, E123, E152, 

E127, E126).  

 

III. WŁASNE INICJATYWNY  

 
1. Współpraca z samorządami terytorialnymi: Urząd Wojewódzki, 

Marszałkowski, Starostwami Powiatowymi, Urzędami Miast i Gmin – przedstawiciele 

Oddziału brali udział w spotkaniach, konferencjach, wykładach edukacyjnych, komisjach 

zdrowia, akcjach profilaktyki zdrowotnej. 

 

2. Wdrożenie systemu obiegu dokumentów (EZD) - do końca roku planujemy 

uruchomić system EZD jako podstawowy system dokumentowania przebiegu załatwiania 

spraw. 

 

3. Realizacja Szybkiej Ścieżki Onkologicznej - przygotowano i przeprowadzono 

szkolenia u 11 świadczeniodawców, oraz w Oddziale. Analizowano pojawiające się błędy  

i udzielano pomocy świadczeniodawcom w rozliczaniu kart DiLO, diagnozowano problemy 

pojawiające się podczas rozliczania zrealizowanych pakietów diagnostyki onkologicznej. 

Przeprowadzono badanie ankietowe umożliwiające zdiagnozowanie powodu, „słabego 

punktu”  nieprawidłowej realizacji SSO z których wynikało, że pacjenci mieli wydawane 

w POZ i AOS karty, których nie przedstawiali na dalszych etapach diagnostyki i leczenia. 

 

4. Ambulatoryjne badania endoskopowe przewodu pokarmowego - Oddział 

z  własnej inicjatywy od roku 2013 opłaca co kwartał przekroczenia. Sukcesywne 

zwiększanie poziomu finansowania co kwartał w przedmiotowym zakresie wpłynęło 
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znacząco na zmniejszenie kolejki osób oczekujących na wysokospecjalistyczne badania 

endoskopowe przewodu pokarmowego. Ponadto,  pozwoliło na zmniejszenie liczby badań 

wykonywanych u pacjentów w warunkach szpitalnych, co w znacznym stopniu  obniżyło 

koszty wykonania tych badań. 

 

5. Realizacja szczepień ochronnych - skierowano zapytania (lekarza POZ 

i pielęgniarki POZ) dotyczące uprawnień do realizacji szczepień ochronnych w związku ze 

zbliżającym się terminem wygaśnięcia uprawnień do szczepień osób nieposiadających kursu a 

jedynie min. 2,5 letnie doświadczenie w szczepieniach. Z otrzymanych odpowiedzi wynika, 

że u 16 świadczeniodawców są osoby, które szczepiły na podstawie 2,5 letniej praktyki. 

W sprawie zmian w uprawnieniach do szczepień OW prowadził rozmowy z PZ, Izbami 

Lekarskimi i korespondował z Sanepid-em. Izby Lekarskie zgłosiły, iż przeprowadzą 

szkolenia dla lekarzy.  

 

6. Analiza świadczeń rehabilitacyjnych - przeprowadzono analizę dostępności  

w aspekcie odległości, jaką pacjent pokonuje od miejsca zamieszkania do miejsca 

świadczenia usług oraz odsetka populacji, który z nich korzysta. Uzyskane wyniki, pozwalają 

na sformułowanie jednoznacznego stwierdzenia, że im dalej pacjent ma do dyspozycji 

ośrodek rehabilitacyjny tym rzadziej lub wcale z niej nie korzysta. W celu polepszenia 

omawianej sytuacji podjęliśmy rozwiązania systemowe polegające na tym, że w powiatach, w 

których realizowana jest rehabilitacja stacjonarna, kompleksowo realizowana będzie również 

rehabilitacja dzienna oraz rehabilitacja ambulatoryjna. W powiatach gdzie nie ma rehabilitacji 

stacjonarnej realizowane będą kompleksowo formy rehabilitacji dziennej oraz rehabilitacji 

ambulatoryjnej. Z perspektywy 3-letniego okresu wdrażania powyższych założeń możemy 

stwierdzić, że w 67% powiatów naszego województwa model ten już funkcjonuje. Jednakże 

dynamika dalszego jego rozwoju uzależniona będzie w ogromnej mierze od wysokości 

środków finansowych. 

 

IV. DZIAŁANIA WIZERUNKOWE ODDZIAŁU 

 

1. Współpraca z DKMS -  Akcja „Grzegorz, Krzysztof i Inni potrzebują Twojej 

pomocy!”(rok 2014), ,„Jesteśmy wyjątkowi i Ty możesz uratować komuś życie!”(rok 2015) - 

Oddział był inicjatorem i koordynatorem akcji. We współorganizację włączyły się urzędy, 
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służby mundurowe, wiele szkół i instytucji. Rok 2014 - z pozoru normalna inicjatywa 

społeczna przerodziła się w wydarzenie na skalę kraju - rejestracja 3 613 nowych dawców.  

Tym samym Dzień Dawcy w Olsztynie był największą akcją rejestracji potencjalnych dawców 

w historii Fundacji DKMS Polska. Rok 2015 - udział niemal 50 instytucji i ok. 4 000 osób,  do 

grona potencjalnych dawców szpiku dołączyło 1 050 osób. Stan na chwilę obecną – listopad 

2014 - 02 listopad 2015 – 4 768 zarejestrowanych potencjalnych dawców – 5 dawców 

rzeczywistych! 

 

2. Najważniejsze działania medialne Oddziału - Cotygodniowa audycja w Radiu 

Olsztyn pt. „Informator pacjenta” – pracownicy prezentowali tematy związane z opieką 

zdrowotną oraz pełnili dyżur telefoniczny odpowiadając na pytania pacjentów, Organizacja 

wystawy fotograficznej w zakresie pozytywnych inicjatyw podejmowanych przez Oddział na 

rzecz pacjentów, Dni Otwarte (4 dni), Akcja propacjencka „Kwiecień miesiącem pacjenta”, 

Seminarium Pacjenckie, „Zdrowy Powiat Olsztyński”, „Październik miesiącem walki z rakiem 

piersi”, „Studencie pamiętaj o swoim ubezpieczeniu zdrowotnym”, VI edycja Salonu Kobiet 

w Ełku, XII Regionalnym Forum Medycyny Zakażeń w Ełku, Forum Onkologiczne w Ełku 

oraz  spotkanie pacjenckie zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Chorych na 

Szpiczaka „Dzisiaj, jutro i jak w szpiczaku?”. Dodatkowo Oddział współpracuje z wieloma 

instytucjami i stowarzyszeniami na terenie naszego województwa.  
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I. DANE LICZBOWE 

Populacja – 3 472 579;   

Liczba osób ubezpieczonych – 3 108 328; 

Liczba umów obsługiwanych przez Oddział Wojewódzki – 6 044; 

Liczba świadczeniodawców – 3 221; 

 

II. POSTĘPOWANIA KONKURSOWE PRZEPROWADZONE 

PRZEZ WOW NFZ W ROKU 2015 

 

W roku 2015 WOW NFZ przeprowadził 98 postępowań w sprawie zawarcia umów  

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym 5 w rodzaju leczenie szpitalne,  

12 w rodzaju leczenie szpitalne (programy lekowe), 27 w rodzaju ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna, 35 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne 

świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, 9 w rodzaju leczenie stomatologiczne, 9 w rodzaju 

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz 1 w rodzaju rehabilitacja lecznicza.  

Co istotne, postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna prowadzone były w celu 

zabezpieczenia dostępu pacjentów do badań endoskopowych na terenie każdego powiatu 

województwa wielkopolskiego. Po rozstrzygnięciu postępowań konkursowych WOW NFZ 

przeprowadził 10 postępowań administracyjnych z odwołań oraz z wniosków o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, w wyniku których wydał 10 decyzji administracyjnych. 

 

 

III. WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU 

ZARZĄDZANIA 

 
W roku 2015 WOW NFZ w ramach pilotażowego wdrożenia programu Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania przeprowadził wewnętrzną analizę ryzyka, której wyniki przekazane 

zostały do Centrali NFZ. W ramach prowadzonych prac w WOW NFZ przeprowadził 

szkolenie dla pracowników Oddziału Funduszu obejmujące zagadnienia metodyki analizy 

ryzyka, zakończył proces analizy ryzyka z wykorzystaniem aplikacji BMP ERM oraz 

przedłożył ostateczną wersję raportu analizy ryzyka. 
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W trakcie kolejnego etapu prac w grudniu 2015 roku przeprowadzona zostanie procedura 

samooceny, i to na podstawie formularzy samooceny, zaś wdrożenie Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania zakończone zostanie w roku 2016 poprzez sporządzenie oświadczenia  

o stanie kontroli zarządczej. 

 

 

IV. OBSŁUGA ŚWIADCZENIOBIORCÓW 

 
W zakresie zadań związanych z obsługą świadczeniobiorców WOW NFZ w roku 2015: 

 uruchomił nową salę obsługi świadczeniobiorców (lecznictwo uzdrowiskowe, 

ZPO, ZIP, eWUŚ, EKUZ) – 12 stanowisk obsługi bezpośredniej. 

 procedował ponad 42 tysiące skierowań na lecznictwo uzdrowiskowe; 

 wydał 258 decyzji administracyjnych w przedmiocie ustalenia obowiązku 

poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej sfinansowanych na rzecz osób 

nieuprawnionych oraz wydał 328 decyzji administracyjnych w przedmiocie 

objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń; 

 rozpatrzył 329 skarg i wniosków świadczeniobiorców związanych z działaniem 

powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego; 

 zawarł 948 umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego; 

 wydał 212 905 Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego; 

 potwierdził 125 748 zleceń w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne  

i przedmioty ortopedyczne; 

 wydał 7 636 danych dostępowych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta 

 zweryfikował 8199 formularzy E125. 

 

 

V. KONTROLE PROWADZONE W WOW NFZ W ROKU 2015 

 
W roku 2015 w WOW NFZ przeprowadzono 8 kontroli zewnętrznych: 4 kontrole 

przeprowadzone przez Centralę NFZ, 2 kontrole przeprowadzone przez Najwyższą Izbę 

Kontroli, 1 kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Zdrowia oraz 1 kontrola 

przeprowadzona przez Archiwum Państwowe. W wyniku przeprowadzonych kontroli 

działalność WOW NFZ oceniona została pozytywnie lub z pozytywnie z uchybieniami,  
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zaś w jednym tylko przypadku negatywnie. W miesiącu listopadzie 2015 roku w WOW NFZ 

prowadzone są trzy kolejne kontrole, z których dwie prowadzi Centrala Narodowego 

Funduszu Zdrowia (Departament Spraw Świadczeniobiorców oraz Księgowość), a jedną 

Wojewoda Wielkopolski (ratownictwo medyczne). 

 

VI. KONTROLE PROWADZONE PRZEZ WOW NFZ W ROKU 

2015 

 
W roku 2015 (styczeń-wrzesień) WOW NFZ przeprowadził 208 postępowań kontrolnych,  

w tym 84 kontrole świadczeniodawców, 88 kontroli aptek oraz 36 kontroli z zakresu 

ordynacji lekarskich. W wyniku przeprowadzonych kontroli WOW NFZ wezwał do zwrotu 

kwoty 6.351.922,23 złotych z tytułu nienależnie przekazanych środków oraz do zapłaty kar 

umownych w wysokości 918.160,81 złotych. Konstruując plan kontroli na rok 2016 WOW 

NFZ uwzględniał będzie informacje pochodzące od instytucji zewnętrznych. 

 

 

VII. ZMIANA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ODDZIAŁU 

FUNDUSZU 

 
W roku 2015 Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dwukrotnie 

zmieniał strukturę organizacyjną Oddziału, dostosowując ją w szczególności do postanowień 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu 

Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1840). Dokonując 

przedmiotowych zmian WOW NFZ poddał analizie pozostające w dyspozycji 

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zasoby kadrowe 

(umiejętności, wiedzę, doświadczenia oraz predyspozycje wszystkich osób zatrudnionych  

w Oddziale Funduszu), zasoby organizacyjne (strukturę organizacyjną oraz możliwości  

jej rozwoju w celu optymalizacji wykonywanych zadań), zasoby rzeczowe (lokalizację, 

pomieszczenia biurowe oraz posiadany sprzęt) oraz zasoby informacyjne (dane potrzebne  

do sprawnego podejmowania decyzji). W efekcie prowadzonych prac wprowadzono nową 

strukturę organizacyjną, która zoptymalizowała sposób wykorzystywania posiadanych 

zasobów. 
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VIII. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI 

 
W roku 2015 WOW NFZ zorganizował dla pracowników szkolenia w szczególności  

w zakresie pakietu biurowego excel, zamówień publicznych, podatków dochodowych, 

kontroli zarządczej, wymogów bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych, 

rozwiązywania problemów w zespole, inwentaryzacji w sektorze finansów publicznych oraz 

klasyfikacji wydatków strukturalnych. W roku 2015 WOW NFZ przyjął do stosowania w 

drodze zarządzenia Dyrektora WOW NFZ w sprawie procedury rekrutacji w Wielkopolskim 

Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Pracownicy WOW NFZ 

uczestniczyli w posiedzeniach centralnych zespołów powoływanych przez Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw weryfikacji i walidacji danych, zapłaty  

za nadwykonania, kryteriów oceny ofert, mapowania świadczeń zdrowotnych czy rozliczania 

świadczeń ratujących życie.  

 

 

IX. SPRAWY FINANSOWE 

 
W roku 2015 WOW NFZ rozpoczął proces rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej 

zrealizowanych ponad wartość zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  

w roku 2013. Obecnie Oddział Funduszu, po uzyskaniu akceptacji ze strony Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zasad podziału środków i wzorów 

dokumentów, przystąpił do przygotowywania ugód dla świadczeniodawców. 

 

 

X. ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTEM 

 
Uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej koordynacji przepływu dokumentów  

w WOW NFZ, efektywnego wykorzystywania posiadanych zasobów personalnych  

i sprzętowych, poprawy terminowości wykonywanych zadań oraz gwarancji bezpieczeństwa 

przechowywanych dokumentów, Dyrektor WOW NFZ powołał zespół ds. opracowania 

założeń systemu obiegu dokumentów. Do zadań zespołu należy przygotowanie założeń 

technicznych i funkcjonalnych elektronicznego systemu obiegu dokumentów  
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w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, przy czym 

założenia systemu obiegu dokumentów określać będą minimalne wymagania techniczne  

i funkcjonalności w zakresie procesu rejestracji dokumentów przychodzących  

i wychodzących, zakładania i prowadzenia spraw, wspomagania pracy kancelarii  

i sekretariatów, prowadzenia wymaganych rejestrów ,elektronicznego obiegu dokumentów  

w WOW NFZ, wspomagania zarządzania zadaniami realizowanymi przez pracowników, 

wyszukiwania dokumentów gromadzonych w formie elektronicznej oraz przechowywania 

(archiwizacji) dokumentów w formie elektronicznej. 

 

 

XI. SPRAWY SĄDOWE 

 
W roku 2015 w toku znajduje się 119 postępowań sądowych (49 z powództwa WOW NFZ  

i 70 z powództwa przeciwko NFZ) na łączną kwotę sporu przekraczającą 190 mln złotych. 

Ponadto Oddział Funduszu uczestniczył w 17 postępowaniach administracyjnych 

prowadzonych ze skarg na decyzję Dyrektora WOW NFZ wydanych w trybie art. 154 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych, 

oraz złożył 7 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
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I. DANE LICZBOWE 

 
Populacja - 1 715 431; 

Liczba osób ubezpieczonych – 1 722 149; 

Liczba umów obsługiwanych przez Oddział Wojewódzki – 6 376; 

Liczba świadczeniodawców – 1 227 

 

 

II. ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ  

 
Uzgodnienia propozycji budżetów na rok 2015 zostały zrealizowanie we wszystkich 

rodzajach świadczeń. ZOW NFZ, jako jeden z nielicznych oddziałów w Polsce w dniu  

31 grudnia 2014 r. miał stuprocentowe zabezpieczenie świadczeń w Podstawowej Opiece 

Zdrowotnej na 2015 rok. Dodatkowo w roku 2015 ogłoszono 26 postępowań konkursowych 

(20 w trybie konkursu ofert i 6 w trybie rokowań), kontraktując między innymi, 11 nowych 

programów lekowych. 

 

1. Pakiet onkologiczny  

Podjęto szereg działań związanych z wprowadzeniem pakietu, a w szczególności 

przeprowadzono renegocjacje umów w aspekcie poprawy dostępności nowych świadczeń  

z zakresu onkologii (zakontraktowano 8 poradni onkologicznych, 

 1 hematologiczną) oraz prowadzono akcje informacyjne, organizując między innymi, 

szkolenia dla świadczeniodawców. W efekcie podjętych działań Zachodniopomorski OW 

NFZ zwiększył dostępność do świadczeń z zakresu onkologii oraz prowadził skuteczną 

politykę informacyjną w tym zakresie, zajmując siódme miejsce w Polsce pod względem 

wydania kart DILO. 

 

2. Aneksowanie 

W wyniku aneksowania umów z jednoczesnym ostatecznym zamknięciem finansowym z tyt. 

udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej pozostała wartość nieopłaconych  

i niezrzeczonych świadczeń, która wyniosła 717,73 tys. zł (nieopłacone świadczenia dotyczą 

przede wszystkim rehabilitacji leczniczej – 630,24 tys. zł). W kwocie niesfinansowanych 

świadczeń ponadlimitowych nie wystąpiły świadczenia oznaczone, jako ratujące życie.  
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Dodatkowo przeprowadzono aneksowanie wszystkich zawartych umów w związku  

z aktualizacją kodów zawodów i specjalności personelu oraz w wyniku renegocjacji umów  

w związku z pakietem kolejkowym oraz w zakresie porad pierwszorazowych  

i zabiegowych.  

Przygotowano aneksy oraz przeprowadzono weryfikację personelu pielęgniarskiego  

w związku z podwyżkami dla pielęgniarek. 

 

 

III.  PLAN FINANSOWY 

 
1) Zachodniopomorski OW NFZ w okresie od 1 stycznia do 30 września 2015 roku 

uzyskał przychody ogółem w kwocie 2 253 677,21 tys. zł oraz poniósł koszty 

ogółem w wysokości 2 214 719,78 tys. zł. W związku z tym księgi rachunkowe 

Zachodniopomorskiego OW NFZ w Szczecinie za analizowany okres 2015 roku 

zostały zamknięte dodatnim wynikiem finansowym w wysokości  

38 957,43 tys. zł; 

2) koszty ogółem ZOW NFZ zostały za 9 miesięcy 2015 roku wykonane w 95,20% w 

stosunku do planu finansowego za ten okres. Wartość poszczególnych rodzajów 

kosztów oraz ich procentowe wykonanie planu finansowego przedstawia tabela: 

 

 

3) w wyniku oceny merytorycznej 69 697 raportów statystycznych wykryto 1 882 

123 problemów. W efekcie zakwestionowano świadczenia na kwotę  

32.531.583,77 zł.   

 

 

 

W TYS. ZŁ

RODZAJ KOSZTU
PLAN 

FINANSOWY
WYKONANIE

% 

WYKONANIA 

PLANU

KOSZTY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 2 233 697,25 2 123 886,37 95,08%

KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 74 964,00 74 986,17 100,03%

KOSZTY ADMINISTRACYJNE 16 565,25 15 470,78 93,39%

POZOSTAŁE KOSZTY 784,50 335,25 42,73%

KOSZTY FINANSOWE 306,00 41,21 13,47%

KOSZTY OGÓŁEM 2 326 317,00 2 214 719,78 95,20%
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III. DYREKTYWA TRANSGRANICZNA I KOORDYNACJA 

SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

  
1) wpłynęło 360 wniosków o zwrot poniesionych kosztów z zakresu koordynacji. 

Zakończono procedowanie 168 wniosków i wypłacono kwotę 159 934,69 zł; 

2) wystąpiono do instytucji zagranicznych z roszczeniami o zwrot poniesionych 

kosztów w kwocie 7 122 285,58 zł za świadczenia udzielone osobom 

uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji w I półroczu 2015 r 

na terenie Polski, z czego kwota 150 524,12 zł dotyczy świadczeń udzielonych 

na rzecz osób z dokumentem uprawniającym zarejestrowanym z datą wsteczną,  

a kwota 242 472,00 zł, należna Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, w związku 

ze świadczeniami udzielonymi w zakresie ratownictwa medycznego osobom 

uprawnionym na postawie przepisów o koordynacji; 

3) na dzień 30.10.2015 r. wydano 251 decyzji w zakresie dyrektywy transgranicznej 

w tym 234 rozpatrzonych pozytywnie, 10 odmownych i 7 umorzono. Wypłacona 

kwota zwrotu kwota świadczeń zdrowotnych w tym zakresie wynosi  

470 311, 64 zł; 

 

IV. SPRAWY ŚWIADCZENIOBIORCÓW/OBSŁUGA 

PACJENTÓW  

 
1) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego - 

wydano 502; 

2) wystawiono ponad 109 tysięcy kart EKUZ; 

3) na dzień 29.10.2015 przyjęto 83 157 interesantów w tym: EKUZ - 39 920, 

potwierdzanie zleceń 24 745, umowy dobrowolne – 1 905, uzdrowiska  

10 263, wyjaśnianie statusów ubezpieczenia – 3 076, ZIP – 3 231, pakiet 

onkologiczny – 17; 

4) udzielono 447 pisemnych wyjaśnień osobom fizycznych i instytucjom. 

5) na podstawie art. 50 ust. 18 wydano 227 decyzji, w tym: 115 obciążających  

na kwotę 4 166 652,39 zł, 112 umarzających roszczenie na kwotę: 393 308,72 zł. 

Osiągnięto wymagane wskaźniki w WUP: 40 % i 10 %. 
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1. Skargi od ubezpieczonych – na dzień 30 września 2015 r. rozpatrzono 219 

skarg: zasadne i częściowo zasadne w 79 przypadkach, co stanowi ponad 36% ogółu 

skarg; informacje udzielane pacjentom telefonicznie i osobiście stanowiły 94,4% 

spośród 8 713 wszystkich spraw zgłoszonych.  

 

2. ZIP - Wydano 7 278 dostępów do ZIP. W związku ze stwierdzonymi 

nieprawidłowościami prowadzono ogółem 224 sprawy ze świadczeniodawcami  

w zakresie nieprawidłowego wskazania do rozliczenia, w tym: 

1) podjęto decyzje o nałożeniu 97 kar umownych, z czego 71 kar zostało 

wystawionych na chwilę obecną na łączną kwotę 38 213,24 zł; 

2) podjęto decyzje o zleceniu kontroli skargowej w zakresie 34 spraw (zgłoszeń ZIP); 

3) 6 spraw (zgłoszeń ZIP) zostało przekazanych do organów ścigania. 

 

3. Kolejki oczekujących: 

1) zgłoszono 9 nieprawidłowości z tego 5 okazało się zasadnymi; 

2) terminowość przekazywania danych od świadczeniodawców wynosi 98%; 

3) szkolenia dla świadczeniodawców – przeszkolono 500. 

 

4. Indywidualne zgody na leczenie – wpłynęło 951 wniosków, pozytywnie 

rozpatrzono 515.  

 

5. Gospodarka lekami: 

1) w I kwartale 2015 rozliczono umowy w rodzaju leczenie szpitale chemioterapia  

w związku z nowymi zasadami rozliczania świadczeń z wykorzystaniem 

dynamicznej taryfy obowiązującej od dnia 1 stycznia 2015; 

2) od października 2015 trwa przeksięgowywanie kosztów realizacji recept  

w przypadku zmian uprawnień pacjentów. Na dzień 02-11-2015 zostało 

zaksięgowanych ok 12 tys. dokumentów; 

3) zawarto 181 umów na wydawanie refundowanego leku oraz przygotowano  

325 aneksów; 

4) sprawy związane z nienależną refundacją świadczeń: 379 wezwań do zapłaty;  

488 wniosków do aptek o udostępnienie 6 856 recept; zapłata przez 215 lekarzy 

kwot z wezwania. 
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V. SYSTEM ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI 

SZOI  

Zarejestrowano 194 podmioty oraz wydano 370 haseł. Dokonano weryfikacji wpisów 1285 

podmiotów i uzupełniono je o prawidłowe numery KRS, wpisów do rejestrów medycznych 

lub CEIDG. 

VI. UPOWAŻNIENIA EWUŚ  

W zakresie dostępu do systemu eWUŚ w roku 2015 wydano 121 upoważnień dla lekarzy oraz 

12 upoważnień dla podmiotów leczniczych. 

VII. INFORMACJA PUBLICZNA  

 

Wpłynęły 53 wnioski. Na 43 wnioski udzielono odpowiedzi w całości lub w części. 

Odmówiono udzielenia informacji 6 wnioskodawcom.  

 

VIII. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI I INSTYTUCJAMI 

1) razem z ZUS o/ Szczecin przeszkolono ok 200 płatników; 

2) zrealizowano wnioski policji, sądów, MOPR  dotyczące udostępnienia 

informacji:  3.812 osób; 

3) przekazanie mediom 200 odrębnych informacji prasowych; 

4) opublikowanie blisko 90 informacji dotyczących akcji informacyjnych Oddziału.  

5) lokalne wydanie dodatku zdrowotnego: Gdzie się leczyć 2015; 

6) wydanie informatora Gdzie i jak się leczyć 2015, w nakładzie 45 tys. egzemplarzy. 

7) kampanie informacyjne: 

a) NFZ bliżej pacjenta, 

b) Ewuś na uczelniach,  

c) załóż konto w ZIP, 

d) promowanie idei przeszczepów. 
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Autorskie opracowania pracowników Centrali Funduszu dotyczące tematyki 

ochrony zdrowia, wydane w latach 2013 -2015. 

 

1. Cukrzyca w Polsce - zestawienie; autor: dr n. o zdr. Andrzej Śliwczyński; 

2. Hematoonkologia – wyzwania terapeutyczne, rozwiązania systemowe – 

zestawienie; autor: dr n. o zdr. Andrzej Śliwczyński; 

3. Koordynacja a Dyrektywa - podobieństwa i różnice w korzystaniu z opieki 

zdrowotnej w aspekcie transgranicznym (wydanie I), autorzy: Kinga Beda, Elżbieta 

Czyżowska, Iwona Grabowska, Barbara Liniewicz, Anna Rusiecka, Barbara 

Szymańska, Agnieszka Tyc; październik 2015 r.; 

4. Koszty leczenia HCV w Polsce  - zestawienie; autor: dr n. o zdr. Andrzej Śliwczyński; 

5. Leczenie w państwach UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego czy dyrektywy transgranicznej? pod redakcją 

Magdaleny Bartnik-Jaszewskiej przy współpracy pracowników Departamentu 

Współpracy Międzynarodowej; październik 2014 r.; 

6. Pediatria w Polsce 2014 - zestawienie; autor: dr n. o zdr. Andrzej Śliwczyński; 

7. Prawa pacjenta w Polsce - broszura informacyjna  (wydanie I), pod redakcją Anny 

Rusieckiej i Iwony Grabowskiej, przy współpracy z Departamentem Spraw 

Świadczeniobiorców i Biurem Prawnym, wydawca: Narodowy Fundusz Zdrowia – 

Centrala; październik 2014 r.; 

8. Programy lekowe - praktyczne zabezpieczenie pacjentów w nowe terapie -

zestawienie: autor:  dr n. o zdr. Andrzej Śliwczyński; 

9. Prognoza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia w kontekście zmian demograficznych w Polsce; autor: Dariusz 

Dziełak,  współpraca: Katarzyna Klonowska; listopad 2015 r.; 

10. Przewodnik po leczeniu planowanym za granicą (wydanie I), autorzy:  Magdalena 

Karwowska, Adam Nowak, Urszula Zahaczewska, Małgorzata Pajączek; październik 

2015 r.; 

11. Strategia audytu wewnętrznego w Narodowym Funduszu Zdrowia na lata 2016-

2018; autorzy: Anna Motylewicz - Magda; październik 2015 r.; 

12. Strategia działalności kontrolnej Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2016-

2018; autorzy: Edyta Wikińska, Krzysztof Puszyński, Elżbieta Kozłowska, Anna 

Terka, Iwona Nowowiejska, Dorota Drobisz- Kopydłowska, Małgorzata Księżak; 

październik 2015 r.; 

13. Strategia obszaru kontroli wewnętrznej  w Narodowym Funduszu Zdrowia na 

lata 2016-2019; autorzy: Maciej Grochowski, Edyta Kotur, Jarosław Marczak, 

Wiesław Rumin; październik 2015 r. 

14. Założenia do strategii IT pod red. Marcina Grabowskiego; wrzesień 2015 r.  

15. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy 

transgranicznej - autorzy: Barbara Liniewicz, Zofia Kopaniak, Paulina Dziura, Hanna 
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Brzeska, Magdalena Karwowska, Adam Nowak, Elżbieta Czyżowska, Kinga Beda, 

Anna Rusiecka, Iwona Grabowska; sierpień 2015 r. 

16. 100 pytań o EKUZ - broszura informacyjna (wydanie II), pod redakcją Iwony 

Grabowskiej przy współpracy z Elżbietą Czyżowską, Anną Rusiecką, Kingą Bedą, 

Agatą Szewczak; październik 2014 r. 
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Akty prawne 

 

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), dalej również: ustawa 

o świadczeniach, 

2) ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. poz. 1290), 

3) ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 619),  

4) ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138),  

5) ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 1491), 

6) ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345), 

dalej również: ustawa o refundacji, 

7) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124,  

z późn.zm.),  

8) ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn.zm.), 

9) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,  

z późn. zm.), 

10) ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn.zm.), 

11) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. 

zm.), 

12) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

(Dz. U. z 2015 r. poz.1446, z późn. zm.), 

13) ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach  

i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2012 r. 

poz. 651, z późn.zm.), 

14) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. poz.1916), 

15) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz.618, 

z późn.zm.), 

16)  ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 159, z późn.zm.), 

17) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. poz. 931, z późn.zm.), 
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18) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania 

i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. poz.14), 

19) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania  

na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. Nr 142, poz.835), 

20) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie nadania statutu 

Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840), 

21) rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń 

opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 274, poz. 2723), 

22) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów 

medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565), 

23) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (poz. 1400), 

24) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego 

oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz.178), 

25) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad  

techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908), 

26) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. UL 166  

z 30 kwietnia 2004), 

27) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września  

2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 

28) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru wniosku  

o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju  

(Dz. U. poz. 1538), 

29) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody 

na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów 

transportu (Dz. U. poz. 1551), 

30) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu 

świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. poz. 1545), 

31) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r.  

w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. UE 

L 88 z 4 kwietnia 2011 r.), 

32) zarządzenie Nr 18/2012/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 

2012 r. w sprawie zgłoszenia do Narodowego Funduszu Zdrowia chęci skorzystania  

ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN, 

33) zarządzenie nr 50/2012/DGL Prezesa NFZ z 8 sierpnia 2012 r. w sprawie planowania, 

przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane 
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leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne 

(ze zm.), 

34) zarządzenie Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 

2013 r. w sprawie zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, 

35) zarządzenie Nr 16/2014/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 kwietnia 

2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania nowych rozwiązań systemowych 

finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego  

i izby przyjęć (SOR/IP), 

36) zarządzenie Nr 55/2014/DSOZ Prezesa NFZ z 21 sierpnia 2014 r. w sprawie planowania, 

przygotowywania i prowadzenia kontroli oraz realizacji wyników kontroli 

świadczeniodawców (ze zm.),  

37) zarządzenie Nr 79/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 listopada 

2015 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków i realizacji umów  

w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe. 
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Skrótowce 

Wykaz skrótów użytych w opracowaniu; 

Narodowy Fundusz Zdrowia – dalej również: Fundusz lub NFZ  

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia – dalej również: Prezes Funduszu  

Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia – dalej również: oddziały 

wojewódzkie lub OW NFZ  

Dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia – dalej również: 

dyrektorzy OW NFZ 

Centrala Narodowego Fundusz Zdrowia – dalej: Centrala Funduszu  

Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – dalej również: AOTMiT 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – dalej również: CSIOZ 

Najwyższa Izba Kontroli – dalej również : NIK 


