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Pani

Ewa Leniart

Wojewoda Podkarpacki

Szanowna Pani Wojewodo, 

w związku z Pani pismem, z dnia 8 września 2022 r. (znak: S-II.960.26.2022.TM), 

dotyczącym braku zbilansowania wynagrodzeń personelu zatrudnionego w podmiotach 

leczniczych z otrzymywanymi aneksami do kontraktów z Narodowym Funduszem 

Zdrowia, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji. 

W związku z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia niektórych 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1352), która weszła w życie 29 czerwca br., w dniu 13 lipca br. 

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) opublikował 

obwieszczenie w sprawie rekomendacji Nr 65/2022 w sprawie wzrostu poziomu 

finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w wariancie uwzględniającym wzrost 

najniższego wynagrodzenia wprowadzany ww. ustawą:

https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2022/059/REK/2022%2007%2013%

20BP%20Obwieszczenie%20Rekomendacja_nr_65_2022%20egz%20do%20podpisu

%20RTM.pdf 

Przyjęty przez Ministra Zdrowia wariant zawarty w ww. rekomendacji, będzie się wiązać 

ze wzrostem wydatków płatnika o 18,5 mld zł w okresie 12 miesięcy od chwili wejścia 

w życie ustawy o wynagrodzeniach. Jednocześnie należy wskazać, że w ww. wariancie 

uwzględniono dodatkowo środki na wzrost wynagrodzeń dla pracowników 

kontraktowych i personelu pomocniczego oraz administracyjnego, a zaproponowana 

w nim wyższa wycena świadczeń, obejmowała również zwiększone koszty działalności 

placówek medycznych, co oznacza, że Minister Zdrowia zdecydował o wprowadzeniu 
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w życie wariantu rekomendacji AOTMiT, korzystniejszego dla placówek medycznych 

i personelu. Należy zaznaczyć, że wprowadzona forma przekazywania środków 

umożliwiających realizację ww. ustawy, zapewnia możliwość elastycznego 

dysponowania dostępnymi środkami przez zarządzających podmiotami leczniczymi, 

umożliwiając tym samym efektywne funkcjonowanie podmiotu, także w odniesieniu 

do zatrudnienia personelu.

Skala wzrostu kontraktów może różnić się natomiast pomiędzy poszczególnymi 

szpitalami, ponieważ zależy ona m.in. od rodzaju i liczby wykonywanych świadczeń. 

Dlatego w okresie przejściowym, czyli w okresie zastąpienia modelu przekazywania 

środków podwyżkowych przez niezależny strumień finansowania na model wyższej 

wyceny świadczeń, do końca 2022 roku do szpitali trafi jeszcze ok. 350 milionów złotych. 

To efekt podniesienia ryczałtu i dodatkowej, jakościowej korekty ryczałtu dla placówek

I i II poziomu sieci szpitali, głównie jednostek powiatowych.

W celu dalszej poprawy sytuacji finansowej świadczeniodawców, Narodowy Fundusz 

Zdrowia został zobowiązany przez Ministra Zdrowia do:

1. wdrożenia z mocą od 1 września 2022 r. współczynników korygujących 

zapewniających minimalny wzrost łącznej wartości umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej podmiotów PSZ na poziomie 16% na okres do dnia 30 czerwca 

2023 r.;

2. wprowadzenia współczynników dla grup JGP podlegających taryfikacji w ramach 

projektu choroby wewnętrzne oraz JGP z obszaru chorób układu moczowo - 

płciowego oraz wycen w zakresie SOR, izba przyjęć, a także nocna i świąteczna 

opieka zdrowotna od dnia 1 października 2022 r. do czasu wprowadzenia nowych 

taryf bądź wycen planowanych od 1 stycznia 2023 r.

Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu

/dokument podpisany elektronicznie/
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