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W związku z przekazaniem do konsultacji społecznych  projektu rozporządzenia 

Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów   

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Federacja Związków Pracodawców Ochrony 

Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” zgłasza uwagi: 

Zdaniem Federacji zaproponowana zmiana, która nadaje Prezesowi NFZ prawo 

jednostronnego zmieniania zasad realizacji umów na świadczenia opieki zdrowotnej jest nie do 

przyjęcia. 

Jednostronnie wprowadzane zmiany, narzucane bez zgody świadczeniodawców, będą 

powodowały zbędne konflikty oraz będą pogarszały możliwości uzyskania świadczeń przez 

pacjentów. Świadczeniodawca w sytuacji braku pewności co do zasad realizacji umowy będzie 

zmuszony do działania niwelującego ryzyko finansowe i organizacyjne. 

Wieloletnie obowiązywanie przepisu, który nie pozwalał Prezesowi na takie 

jednostronne działania wymuszające zapewnił stabilizację systemu ochrony zdrowia. Nawet 

jeśli pojawiały się przejściowe konflikty to ostatecznie zawsze kończyły się znalezieniem 

konsensusu, gdyż świadczeniodawcy są zainteresowani udzielaniem świadczeń na 

odpowiednim poziomie i na warunkach pozwalających je zrealizować.  

Opiniowany projekt ogranicza chęć świadczeniodawców do współpracy z publicznym 

płatnikiem, zwłaszcza w sytuacji niedoboru kadr medycznych i olbrzymiego, stale 

wzrastającego popytu na świadczenia. Już dziś mamy działy ochrony zdrowia (np. 

stomatologia), w których większość lekarzy woli udzielać świadczeń poza systemem 

ubezpieczeniowym. Proponowane regulacje będą prowadziły do wypychania kolejnych do 

systemu prywatnego, w którym pacjent musi płacić za świadczenia, pogarszając dostępność do 

świadczeń bezpłatnych. 



 
Zdaniem Federacji, po wejściu w życie zaproponowanych przepisów, 

świadczeniodawcy będą zmuszeni każdorazowo, po opublikowaniu zarządzenia Prezesa NFZ 

wypowiadać zawarte umowy, ponieważ 7 dniowy termin (obejmujący dni wolne od pracy) jest 

zbyt krótki, aby w tym czasie ocenić skutki wprowadzonych zmian. Dopiero po ocenie zmian 

będą mogli rozważyć wycofanie wypowiedzenia. Taki schemat działania zdestabilizuje system 

ochrony zdrowia i będzie źródłem stałych napięć, których skutki odczują zarówno pacjenci jak 

i personel medyczny. 

Z uwagi na fakt, że nie wszystkie Zarządzenia Prezesa NFZ są publikowane na stronie 

internetowej NFZ może zaistnieć sytuacja, że świadczeniodawca będzie musiał realizować 

umowę na nieznanych sobie warunkach!!!  

Wielokrotnie Prezes NFZ publikuje zarządzenia, które obejmują już wykonane 

świadczenia, może zaistnieć sytuacja, że świadczeniodawca wykonał świadczenia niezgodne    

z obecną wolą Prezesa, czyli niezgodnie z posiadaną umową. Takich sytuacji projektowane 

rozporządzenie nie przewidziało a jest to realne zagrożenie dla świadczeniodawców. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy w przedstawionym projekcie usunąć paragraf 1 ust. 

2 oraz paragraf 2 ust. 2, dotyczące bezaneksowego wchodzenia w życie przepisów zarządzeń 

Prezesa NFZ, które nie są prawem powszechnie obowiązującym i obecnie obowiązują dopiero 

po ich obustronnym przyjęciu przez strony umowy - aneksem. 

 

 

Z poważaniem, 

Jacek Krajewski – Prezes Federacji PZ 

Marek Twardowski – Wiceprezes Federacji PZ 

Tomasz Zieliński - Wiceprezes Federacji PZ 

Wojciech Pacholicki – Wiceprezes Federacji PZ 

Daniel Kowalczyk – Sekretarz Federacji PZ 

Adam Tomczyk – Skarbnik Federacji PZ 
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