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Dotyczy: Apelu nr 11/21/P/VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w 
sprawie aneksowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z rodzaju leczenie 
stomatologiczne 

W nawiązaniu do postulatów przedstawionych w  kolejnym wystąpieniu  Prezydium 

Naczelnej Rady Lekarskiej  dotyczącym odstąpienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia od 

akcji zbierania od świadczeniodawców „deklaracji zgody na przedłużenie umów”, 

uprzejmie informuję, iż stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie 

prezentowane było w piśmie z dnia 26 października 2021 r., znak DSOZ-SOD.401.372.2021 

2021.300945.KM.

Zgodnie z zadaniami ustawowymi Narodowego Funduszu Zdrowia określonymi w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm. ), do obowiązków Funduszu, pełniącego 

w systemie opieki zdrowotnej rolę płatnika, należy m.in. zapewnienie jakości, dostępności 

i ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozpoczęcie procesu zbierania deklaracji od świadczeniodawców zainteresowanych 

przedłużeniem realizowanych obecnie umów w rodzaju leczenie stomatologiczne  na kilka 

miesięcy przed wygaśnięciem tych umów nie wydaje się działaniem przedwczesnym, całość 

procedury wymaga niezbędnego czasu, w szczególności wobec zagrożenia wprowadzenia 

kolejnych ograniczeń z powodu epidemii.
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W ocenie Prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia trwający obecnie stan epidemii oraz 

stały i systematyczny wzrost liczby osób zakażonych sugeruje, iż może powtórzyć się 

sytuacja z zeszłego roku, gdy liczba osób zakażonych ograniczyła się dopiero pod koniec 

maja. W tej sytuacji  zdaniem Prezesa przeprowadzenie postępowań konkursowych 

zgodnie z przyjętą procedurą może być zagrożone i zaistniała sytuacja wymaga 

niezwłocznego podjęcia działań w celu zabezpieczenia świadczeń stomatologicznych w 

sposób przewidziany w art. 18 ust. 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu 

ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(t. j. z 2021, poz. 861 ze zm.) wprowadzający możliwość utrzymania dostępności i ciągłości 

udzielania świadczeń w sposób szczególny w okresie trwającej epidemii.

Należy wskazać również, iż pozostawienie w obecnych realiach niezabezpieczonego 

dostępu i ciągłości udzielania świadczeń stomatologicznych mogłoby zostać negatywnie 

ocenione przez instytucje sprawujące nadzór nad działalnością Narodowego Funduszu 

Zdrowia oraz przez obywateli.

Odnosząc się do wielokrotnych wniosków środowiska lekarsko-dentystycznego o zmianę 

wyceny świadczeń stomatologicznych, pragnę poinformować, iż Narodowy Fundusz 

Zdrowia nadal trwa w oczekiwaniu na przekazanie przez Agencję Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji rzetelnej i adekwatnej do oczekiwań środowiska medycznego  

kalkulacji kosztów wybranych świadczeń stomatologicznych (świadczeń z zakresu chirurgii 

stomatologicznej oraz periodontologii).

Opracowane przez AOTMiT (we współpracy z NRL) nowe wartości wyceny wybranych 

świadczeń stomatologicznych oraz zmiana organizacji ich udzielania (finansowanie 

kompleksowych procedur medycznych złożonych z poszczególnych świadczeń 

gwarantowanych) zostaną zaimplementowane w miarę możliwości finansowych Funduszu 

do już realizowanych umów, do ich wdrożenia nie wydaje się konieczne przeprowadzenie 

nowych postępowań konkursowych.

Odnosząc się do różnego czasu obowiązywania aneksów przedłużających umowy w 

poszczególnych oddziałach wojewódzkich, uprzejmie informuję, iż decyzje odnośnie czasu 

obowiązywania umów podejmowane są przez  dyrektorów oddziałów wojewódzkich  

Narodowego Funduszu Zdrowia na  obszarze właściwości danego oddziału wojewódzkiego 

po przeanalizowaniu lokalnych uwarunkowań. Brak jest przesłanek, aby Prezes wskazywał 
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termin, w którym powinny wygasać wszystkie umowy zawarte w danym zakresie 

świadczeń.

Wobec zmieniającej się sytuacji epidemicznej trudno jest się również odnieść do zapytania 

czy proces aneksowania umów w rodzaju leczenie stomatologiczne jest jednorazowy.

Dodatkowo pragnę dodać, iż stwierdzenie, że „nierzadko od podpisania  dokumentów 

(związanych z aneksowaniem umów) uzależnia się kwestie związane z rozliczaniem 

świadczeń” ma zbyt ogólny charakter, aby można było rzetelnie rozpoznać problem i 

udzielić wyjaśnień w sprawie. 

Z poważaniem

Bernard Waśko

Zastępca Prezesa ds. Medycznych
/Dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik: 

pismo z dnia 26 października 2021 r., znak DSOZ-SOD.401.372.2021 2021.300945.KM.

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Zdrowia 
2. Okręgowa Rada Lekarska Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej
3. Oddziały wojewódzkie NFZ
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