
ZARZĄDZENIE NR 103/2022/DSOZ 
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

z dnia 16 sierpnia 2022 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 136c ust. 5 w związku z art. 159a ust. 1  ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 56/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2021 r. 
w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej2) ,w § 7: 

1) ust. 6 otrzymuje brzmienie:      

„6. Dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomu pierwszego stopnia w ramach PSZ, 
w przypadku sprawozdawania produktów sprawozdawczych rozliczanych ryczałtem – ustala się 
współczynnik korygujący o wartości 1,04.”; 

2) ust. 7 otrzymuje brzmienie:    

„7. Dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomu drugiego stopnia w ramach PSZ, 
w przypadku sprawozdawania produktów sprawozdawczych rozliczanych ryczałtem – ustala się 
współczynnik korygujący o wartości 1,03.”. 

§ 2. Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 sierpnia 2022 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania. 

  
 

PREZES  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

 
Bernard Waśko 

w.z Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  
/Dokument podpisany elektronicznie/ 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 

2120, 2232 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1079, 1265 i 1352. 
2) Tekst jednolity zarządzenia wynikający z załącznika do obwieszczenia Prezesa NFZ z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej został zmieniony zarządzeniem 
Nr 216/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2021 r., zarządzeniem Nr 27/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 
10 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 40/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 31 marca 2022 r. oraz zarządzeniem 
Nr 46/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 8 kwietnia 2022 r. 
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Uzasadnienie 

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 136c ust. 5 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), na mocy którego Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniony jest 
do określenia szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 

Niniejszym zarządzeniem wprowadzono zmiany w zarządzeniu Nr 56/2021/DSOZ Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 

Zmiany w ww. regulacji wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy 
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1352). 

Ze względu na powyższą regulację, która zapewnia wzrost wynagrodzeń zasadniczych dla medycznych 
i niemedycznych pracowników zatrudnionych w ramach umowy o prace w podmiotach leczniczych oraz mając 
na uwadze zapewnienie stabilności finansowej podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia w sposób 
umożliwiający bilansowanie się działalności szpitali, których w największym stopniu dotyczy wprowadzona 
regulacja, zasadne jest podniesienie poziomu wartości ryczałtu dla szpitali zakwalifikowanych do I i II poziomu 
systemu zabezpieczenia, u których udział kosztów pracy personelu medycznego jest najwyższy. 

W związku z powyższym, dla świadczeń rozliczanych w ryczałcie dla świadczeniodawców 
zakwalifikowanych do I stopnia poziomu PSZ ustala się zwiększenie wartości współczynnika korygującego 
z 1,02 do 1,04, natomiast dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do II stopnia poziomu PSZ ustala się 
zwiększenie wartości współczynnika korygującego z 1,01 do 1,03. 

Szacuję się, że w okresie od sierpnia do grudnia 2022 r. skutek finansowy zaproponowanej zmiany wyniesie 
ponad 94 mln zł. 

Działanie to przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej szpitali powiatowych, które pełnią kluczową rolę 
w systemie ochrony zdrowia i stanowią gwarancję opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa szpitalnego dla 
mieszkańców, zapewniając im podstawową opiekę najbliżej miejsca zamieszkania. 

Wprowadzone zmiany wpisują się w realizację celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 
2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, a jego przepisy stosuje sie do 
świadczeń udzielanych od dnia 1 sierpnia 2022 r. 
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