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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 10 września 2009 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych

(druk nr 646)

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,

z późn. zm.)

Art. 118.
1. Prezes Funduszu sporządza corocznie plan finansowy Funduszu zrównoważony w

zakresie przychodów i kosztów.
2. W planie finansowym Funduszu Prezes Funduszu określa wysokość:

1) planowanych kosztów dla centrali, w tym:
a) kosztów finansowania działalności centrali,
b) rezerwy na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji,
c)  (uchylona);

2) planowanych kosztów poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu, w tym:
a) kosztów finansowania działalności poszczególnych oddziałów;
b) rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji

ubezpieczonych;
3) łącznych przychodów i kosztów Funduszu.

[3. Planowane środki na pokrycie kosztów finansowania przez oddziały wojewódzkie
Funduszu świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, z wyłączeniem środków
odpowiadających przychodom wymienionym w art. 125, są dzielone pomiędzy oddziały
wojewódzkie Funduszu, przy czym:

1) podstawą podziału środków jest liczba ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale
wojewódzkim Funduszu, z uwzględnieniem ryzyka zdrowotnego przypisanego
ubezpieczonym należącym do danej grupy wydzielonej według struktury wieku i płci,
w porównaniu z grupą odniesienia;

2) wysokość środków określonych w pkt 1 koryguje się przez uwzględnienie:
a) wskaźnika wynikającego ze zróżnicowania kosztu jednostkowego świadczenia

opieki zdrowotnej,
b) wskaźnika wynikającego z liczby i rodzaju świadczeń wysokospecjalistycznych

wykonanych dla ubezpieczonych zarejestrowanych w danym oddziale
wojewódzkim Funduszu przez świadczeniodawców mających umowy o
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udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z tym oddziałem wojewódzkim
Funduszu, w relacji do liczby tych świadczeń ogółem w roku poprzedzającym
rok, w którym ten plan jest tworzony.]

<3. Planowane środki na pokrycie kosztów finansowania przez oddziały wojewódzkie
Funduszu świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, z wyłączeniem środków
odpowiadających przychodom wymienionym w art. 125, dzieli się pomiędzy
oddziały wojewódzkie Funduszu uwzględniając:

1) liczbę ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu;
2) wydzielone, według wieku i płci, grupy ubezpieczonych oraz wydzielone grupy

świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczenia wysokospecjalistyczne;
3) ryzyko zdrowotne odpowiadające danej grupie ubezpieczonych, w zakresie

danej grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia.>
4. Planowane koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez dany oddział

wojewódzki Funduszu nie mogą być niższe niż wysokość kosztów finansowania
świadczeń opieki zdrowotnej dla danego oddziału w roku poprzednim, zaplanowanych w
planie finansowym, o którym mowa w art. 121 ust. 3 i 5 oraz art. 123 ust. 3.

5. W planie finansowym, o którym mowa w art. 121 ust. 3 i 5 oraz art. 123 ust. 3, tworzy się
rezerwę ogólną w wysokości 1 % planowanych należnych przychodów z tytułu składek
na ubezpieczenie zdrowotne.

6. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się w zakresie środków przekazywanych Funduszowi z
budżetu państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o
Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Art. 124.
1. Zmiany planu finansowego Funduszu można dokonać w przypadku zaistnienia sytuacji,

których nie można było przewidzieć w chwili zatwierdzenia albo ustalenia planu.
2. Zmiany planu finansowego Funduszu zatwierdzonego w trybie, o którym mowa w art.

121 ust. 4, może dokonać Prezes Funduszu. Przepisy art. 121 ust. 1-4 stosuje się
odpowiednio.

3. Zmiany planu finansowego Funduszu ustalonego zgodnie z art. 121 ust. 5 albo art. 123
ust. 3 może dokonać minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych na uzasadniony wniosek Prezesa Funduszu.
Do wniosku o zmianę planu dołącza się opinię Rady Funduszu, opinie komisji właściwej
do spraw finansów publicznych oraz komisji właściwej do spraw zdrowia Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej.

[4. Prezes Funduszu, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra
właściwego do spraw finansów publicznych, może dokonać przesunięcia kosztów w
planie finansowym centrali Funduszu oraz przesunięcia kosztów w ramach kosztów
administracyjnych w planie finansowym Funduszu, a także dokonać zmiany planu
finansowego w zakresie środków przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia z
budżetu państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o
Państwowym Ratownictwie Medycznym.

5. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, po poinformowaniu Prezesa Funduszu,
może dokonać przesunięcia kosztów w ramach kosztów przeznaczonych na świadczenia
opieki zdrowotnej oraz uruchomić rezerwę, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. b, w
planie finansowym oddziału wojewódzkiego Funduszu.]
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<4. Prezes Funduszu, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw zdrowia i
ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może dokonać przesunięcia
kosztów w planie finansowym centrali Funduszu oraz przesunięcia kosztów w
ramach kosztów administracyjnych w planie finansowym Funduszu, a także
dokonać zmiany planu finansowego w zakresie środków przekazywanych
Narodowemu Funduszowi Zdrowia z dotacji budżetu państwa.

5. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, po poinformowaniu Prezesa
Funduszu, może dokonać przesunięcia kosztów w ramach kosztów przeznaczonych
na świadczenia opieki zdrowotnej w planie finansowym oddziału wojewódzkiego
Funduszu.>

6. Prezes Funduszu podejmuje decyzję o uruchomieniu rezerwy ogólnej po uzyskaniu
pozytywnych opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do
spraw finansów publicznych.

[7.  Prezes Funduszu podejmuje decyzję o uruchomieniu rezerwy, o której mowa w art. 118
ust. 2 pkt 1 lit. b, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw zdrowia oraz
ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

8. Zmian planu finansowego Funduszu, o których mowa w ust. 1-3, dokonuje się zgodnie z
zasadami określonymi w art. 118.]

<7. Prezes Funduszu podejmuje decyzję o uruchomieniu rezerwy, o której mowa w
art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. b, oraz rezerwy, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. b,
po poinformowaniu ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra
właściwego do spraw finansów publicznych. Prezes Funduszu podejmuje decyzję o
uruchomieniu rezerwy, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. b, na wniosek
dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.

8. Zmian planu finansowego Funduszu, o których mowa w ust. 1-3, dokonuje się
zgodnie z zasadami określonymi w art. 118, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zmiany
planu finansowego Funduszu przewidującej zwiększenie planowanych kosztów
świadczeń opieki zdrowotnej oddziałów wojewódzkich Funduszu, zasady określone
w art. 118 ust. 3 stosuje się do kwoty zwiększenia tych kosztów.>

9. Do zmian planu finansowego, o których mowa w ust. 4-7, oraz do zmiany planu
finansowego wynikającej z art. 129 ust. 3 i 4 nie stosuje się przepisów art. 118 ust. 3 oraz
art. 121.

10.  (uchylony).
11.  (uchylony).

Art. 127.
[1. Prezes Funduszu, w celu zapewnienia płynności finansowej Funduszu, może zaciągać

pożyczki i kredyty, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych i
ministra właściwego do spraw zdrowia. Wysokość rat kredytów i pożyczek
przypadających do spłaty w danym roku nie może przekroczyć wysokości rezerwy ogólnej
przewidzianej w planie finansowym na dany rok.]

<1. Prezes Funduszu może zaciągać pożyczki i kredyty, po uzyskaniu zgody ministra
właściwego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw zdrowia.
Wysokość rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w danym roku nie
może przekroczyć wysokości rezerwy ogólnej przewidzianej w planie finansowym
na dany rok.>
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2. Przepisu ust. 1 zdanie drugie nie stosuje się do środków pochodzących z budżetu państwa.
<3. W przypadku, gdy plan finansowy Funduszu uwzględnia wykorzystanie środków

finansowych pochodzących z pożyczek i kredytów, o których mowa w ust. 1, lub
uwzględnia spłatę rat tych pożyczek i kredytów, w części niezaliczanej do kosztów
Funduszu, zasady określonej w art. 118 ust. 1 nie stosuje się.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, różnica pomiędzy przychodami a kosztami
w planie finansowym Funduszu nie może być wyższa niż różnica pomiędzy
wysokością środków finansowych pochodzących z pożyczek i kredytów a wysokością
spłacanych rat pożyczek i kredytów, w części niezaliczanej do kosztów Funduszu, z
zastrzeżeniem art. 129 ust. 3.>

Art. 129.
1. Zatwierdzony zysk netto za dany rok obrotowy przeznacza się na:

1) pokrycie strat z lat ubiegłych;
2) fundusz zapasowy.

2. O pokryciu straty netto albo przeznaczeniu zysku netto decyduje Rada Funduszu, w
drodze uchwały, z uwzględnieniem pierwszeństwa pokrycia strat z lat ubiegłych.
Uchwała Rady Funduszu może być podjęta po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra
właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw zdrowia
odnośnie do sposobu podziału zysku netto lub pokrycia straty netto.

[3. W przypadku przyjęcia przez Radę Funduszu uchwały przewidującej przeznaczenie zysku
netto za dany rok obrotowy na fundusz zapasowy Prezes Funduszu może dokonać zmiany
planu finansowego na rok, w którym dokonuje się podziału zysku, przewidującej
zwiększenie planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej o kwotę nie większą niż
wysokość funduszu zapasowego. W tym przypadku przepisu art. 118 ust. 1 nie stosuje się.

4. W przypadku zmiany planu finansowego Funduszu, o której mowa w ust. 3, przy ustalaniu
wysokości środków przekazywanych poszczególnym oddziałom wojewódzkim Funduszu
na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej uwzględnia się wyniki finansowe
oddziałów wojewódzkich Funduszu za dany rok obrotowy.]

<3. W okresie pomiędzy przyjęciem przez Radę Funduszu uchwały, o której mowa w
ust. 2, w danym roku oraz przyjęciem przez Radę Funduszu uchwały, o której
mowa w ust. 2, w  następnym roku, planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej
w planie finansowym obowiązującym w tym okresie lub sporządzanym w tym
okresie mogą być zwiększone, przy czym łączna wysokość zwiększenia planowanych
kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w  tym okresie nie może być większa niż
wysokość funduszu zapasowego. W tym przypadku nie stosuje się zasady określonej
w art.  118 ust. 1.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przy ustalaniu wysokości środków
przekazywanych poszczególnym oddziałom wojewódzkim Funduszu na
finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej uwzględnia się w szczególności wyniki
finansowe oddziałów wojewódzkich Funduszu za poprzednie lata obrotowe.>

5.  (uchylony).
6.  Przy stosowaniu art. 118 ust. 4 do planu finansowego na rok następny nie uwzględnia się

środków przekazanych oddziałom wojewódzkim Funduszu zgodnie z ust. 3 i 4.


