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WSTĘP

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na
2017 r. zostało przygotowane zgodnie z przepisami art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej.
Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie zatwierdzonych przez rady oddziałów
wojewódzkich Funduszu rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych oddziałów
wojewódzkich Funduszu na 2017 r. oraz rocznego sprawozdania z wykonania planu
finansowego Centrali Funduszu, sporządzonych po przeprowadzeniu badania sprawozdania
finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r. przez biegłego rewidenta, zgodnie ze
wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia
2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego
Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2017 r., poz. 1935 z późn. zm.).

Niniejsze sprawozdanie obejmuje omówienie realizacji w roku 2017 poszczególnych elementów
planowanych przychodów, planowanych kosztów Funduszu oraz czynników kształtujących
poziom odnotowanego na koniec 2017 r. wyniku finansowego Funduszu, a także część
tabelaryczną obejmującą sprawozdania z wykonania planu finansowego NFZ łącznie,
poszczególnych oddziałów wojewódzkich oraz Centrali Funduszu.
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1. PLAN FINANSOWY NFZ NA 2017 ROK

1.1.PIERWOTNY PLAN FINANSOWY NFZ NA 2017 ROK

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok został sporządzony:

— zgodnie z uregulowaniami art. 120 I 121 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,

tj. w oparciu o prognozę przychodów Funduszu na lata 2017-2019, prognozę kosztów

Funduszu na lata 2017-2019, projekty planów finansowych oddziałów wojewódzkich

Funduszu przekazane przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz

projekt planu finansowego Centrali NFZ, a następnie, po uzyskaniu opinii Rady

Funduszu oraz komisji właściwej do spraw finansów publicznych i komisji właściwej do

spraw zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzony przez Ministra Zdrowia

w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 28 lipca 2016 r.;

— w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przekazane przez Ministerstwo Finansów,

zgodne z przyjętymi do założeń projektu budżetu państwa na rok 2017, w tym

zaktualizowane wskaźniki makroekonomiczne dla roku 2016;

— zgodnie ze wzorem planu finansowego Funduszu określonym przez Ministra Finansów

w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia

gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

W powyższym planie finansowym NFZ na 2017 r., zwanym dalej pierwotnym, wartość

planowanych na 2017 r. przychodów ogółem Funduszu ustalono w wysokości 77 528 530 tys.

zł, tj. na poziomie 107,1% planowanej wartości przychodów w 2016 roku wyznaczonej w planie

finansowym NFZ na 2016 r. zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w porozumieniu

z Ministrem Finansów w dniu 18 września 2015 r., w tym wartość planowanych:

— przychodów z tytułu składki należnej brutto w roku planowania równej przypisowi

składki przekazywanych do Funduszu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zwany

dalej ZUS) i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (zwaną dalej KRUS) ustalono

na poziomie 106,5% wartości przychodów ze składek określonej w ww. planie

finansowym NFZ na 2016 r.;

— przychodów ze składek z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 135 000 tys. zł, co łącznie

stanowiło 0,17% przychodów ogółem Funduszu na rok 2017;

— odpisu na taryfikację świadczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy

o świadczeniach opieki zdrowotnej w wysokości 25 812 tys. zł ustalono w wysokości

wnioskowanej przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

(zwanej dalej AOTMiT);

— przychodów wynikających z przepisów o koordynacji określono na poziomie 126,4%

wartości wyznaczonej w planie finansowym NFZ na 2016 r., tj. w wysokości 199 555

tys. zł;

— przychodów z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art.

97 ust. 3 pkt 2a, 2b, 3 I 3b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wyznaczono

w łącznej wysokości 769 258 tys. zł mając na uwadze stanowiska Ministra Zdrowia oraz

Ministra Finansów;

— przychodów z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa

medycznego wyznaczono w wysokości wynikającej ze stanowiska Ministra Finansów

w przedmiotowej sprawie (pismo z dnia 29 kwietnia 2016 r.), tj. 1 869 659 tys. zł;
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— pozostałych przychodów i przychodów finansowych ustalono na poziomie wynikającym

z prognozowanego ich wykonania przez jednostki organizacyjne NFZ,

z uwzględnieniem spodziewanych przychodów z tytułu odsetek od przekazywanych

w depozyt u Ministra Finansów wolnych środków pieniężnych, tj. w łącznej wysokości

800 688 tys. zł (z tego pozostałe przychody w wysokości 748 546 tys. zł, przychody

finansowe w wysokości 52 142 tys. zł).

Jednocześnie wartość planowanych na 2017 r. kosztów ogółem NFZ wyznaczono w planie
finansowym NFZ w wysokości 77 528 530 tys. zł. Wartość planowanych kosztów ogółem objęła

wartość kosztów:

— świadczeń opieki zdrowotnej wyznaczoną na poziomie 106,0% wartości określonej

www. planie finansowym NFZ na 2016 r., wtym w oddziałach wojewódzkich na
poziomie 105,9% wartości określonej w planie finansowym na rok 2016;

— poboru i ewidencjonowania składek przez Zus i KRUS wyznaczoną na podstawie
przepisu art. 88 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, zgodnie z którym koszty
poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne potrącane są przez

ZUS oraz KRUS w wysokości 0,2% kwoty tej części składek przekazanych do Centrali

Funduszu, które zostały zidentyfikowane (przypisane do konkretnego ubezpieczonego)
również w zakresie wysokości wpłat;

— z tytułu obowiązkowego odpisu na rezerwę ogólną wyznaczoną zgodnie

z postanowieniami art. 118 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

w wysokości 1% planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie
zdrowotne;

— realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego wyznaczoną w wysokości równej
wartości środków określonej w stanowisku Ministra Finansów wyrażonym

w przedmiotowej sprawie w piśmie z dnia 29 kwietnia 2016 r.;

— administracyjnych w wysokości 101,8% wartości określonej www. planie finansowym
Funduszu na rok 2016;

— pozostałych w wysokości 79,7% określonej w ww. planie finansowym NFZ na 2016 r.;

— finansowych wynikającej ze zgłoszonego przez jednostki organizacyjne Funduszu
zapotrzebowania wtym zakresie, tj. w wysokości 95,3% określonej w ww. planie
finansowym NFZ na 2016 r.

Planowane na 2017 rok nakłady na świadczenia opieki zdrowotnej Funduszu objęły:

— koszty świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu;

— koszty świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z przepisów o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego w unii Europejskiej;

— koszty leczenia lub badań diagnostycznych wykonywanych poza granicami kraju,
których nie przeprowadza się w kraju oraz koszty transportu do miejsca udzielania
świadczeń w państwie niebędącym państwem członkowskim unii Europejskiej lub
państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub
miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju;

— planowaną wartość zwrotu kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej zrealizowane na
terenie innych państw UE na podstawie przepisów tzw. dyrektywy transgranicznej,

tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r.
w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, której
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przepisy zostały zaimplementowane do polskiego porządku prawnego przepisami
ustawy z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. poz. 1491)

oraz uwzględniały:

— realizację zawartych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej zasad
kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej;

— zachowanie dotychczasowej struktury rodzajowej planowanych kosztów świadczeń
zdrowotnych;

— realizację przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1844), zwanej dalej ustawą o refundacji, w zakresie wyznaczenia
całkowitego budżetu na refundację;

— zabezpieczenie środków w pozycji B2.17 „rezerwa na koszty świadczeń opieki
zdrowotnej w tamach migracji ubezpieczonych” na poziomie prognozowanego przez
oddziały wojewódzkie NFZ wykonania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach
migracji ubezpieczonych;

— skutki projektowanych zmian w tzw. „pakiecie onkologicznym”, w szczególności
w rodzaju świadczeń: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka
specjalistyczna leczenie szpitalne;

— koszty, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej znowelizowanym ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2237), w zakresie kosztów promocji zdrowia i profilaktyki chorób
w wysokości nie mniejszej niż 1,5% kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej;

— spodziewane skutki opublikowanych do dnia 29 czerwca 2016 r. przez Prezesa Agencji
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji obwieszczeń w sprawie taryfy świadczeń
gwarantowanych w niektórych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej oraz przez
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do dnia 30 czerwca 2016 r. zarządzeń
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w poszczególnych
rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej.

Podziału planowanych na 2017 rok środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki
zdrowotnej pomiędzy Centralę i poszczególne oddziały wojewódzkie Funduszu dokonano
zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały
wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń
opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 193, poz. 1495).
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1.2.ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2017 ROK

Tabela 1 Zestawienie wybranych pozycji planów finansowych NFZ na 2017 r.: pierwotnego i ostatecznego

[wtys. zł]
Plan pierwotny Plan ostateczny

Wyszczególnienie
na 2017 r. na 2017 r.°

Róznica Dynamika

I 2 3 4=3-2 5=3/2

Przychody ogółem, wtym 77 528 530 79 784 337 2 255 807 102,91%

-Składka ndeznabnatto Wraku planowania twisa
73 780 182 74 746 029 965 047 10131%

przypisowi składió

-Prrychodyze składekzlat ubiegłych 135 800 135 000 O 180,00%

-Odpis na taryfikację świadczeń, o którym mowa w art,31t
25 812 43 848 18 036 16007%ust. 5-8 ustawy

-Przychodywynikajęcezprzepisówokoordynacji 199 555 109 555 O 100,00%

- Przychody ztytutu realizacji zadań zleconych O 2 804 2 804 -

- Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań,
- 769218 1387504 618246 180,37%oktdrych mowawart. 07 ust.3 pkt. Za-2c,3 I 3b ustawy

-Dotacjazbudżeru państwa na realizację zadań zespołów
- 1869659 1828047 50388 103,52%

ratownictwa medycznego

-Pozostałe przychody 748 646 1 350 202 601 656 18038%

-Przychodyhnansowe 52 142 79 044 26 902 151,59%

Kosztyogfiłem,wtym: 77528530 81357437 3828907 104,94%

-Planawanyodploaktualizujęcysldadkq należn4 0 O O -

—Kasotypaboru ł ewłdencjcnowuniu,ddadek 143 836 145 768 1 932 101,34%

„OfXtwł9dtOwy odpaona reoereójdf,ą 737 802 O -737802 0,30%

władcoeń opłekłudrotnef 73 706 987 77 659 464 3 952 477 105,36%
.rzK5typrogmpoHtyhJ zdrowotnej realizowanych

0 2 004 2 054 -

nazłocenie
-Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa

1869659 1928047 58388 103,12%medycznego

-Koszty Onansowańla leku, środka spożywczego
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraawyrobu

0 564 305 564 300 -

medycznego w części Enansowanej zbudżetu państwa
zgodnie z arl. 43a ust. 3 ottawy

-Całkowitybudiet na refundację 11 141 844 12 300 800 1 158 956 110,40%

-Koszty administracyjne 753 517 753 164 2 647 100.35%

-Pozostałe koszty 233 676 239 034 1 358 100,58%

-Koszty9nansowe 86 053 68 856 -17 197 80,02%

Wynikfinansowy g ł es netto O 1 573 108 1 573 100

°yian pierwotny- plon Onansowy NFZ na 2017 r. zatwierdzony przezMinistra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu
28 iipca 2016 r.

**ylan ostateczny-plan finansuwykFZ na 2517 r. wgstanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Pierwotny plan finansowy NFZ na 2017 r. ulegał w trakcie roku zmianom, w tym
przeprowadzonym wtrybie:

— art. 124 ust. 1 I 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zatwierdzonym przez

Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Rozwoju i Finansów w dniach:

18.07.2017 r, 8.12.2017 r.;

— art. 124 ust. 4 I 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przekazanych Ministrowi

Zdrowia i Ministrowi Rozwoju i Finansów pismami z dnia: 22.09.2016 r., 7.10.2016 r.,

3.01.2017 r., 10.01.2017 r., 10.012017 r., 16.03.2017 r., 504.2017 r., 25.04.2017 r,

19.06.2017 r., 10.07.2017 r., 19.07.2017 r., 2L07.2017 r., 24.07.2017 r., 25.07.2017 r.,

8.08.2017 r., 10.08.2017 r., 30.08.2017 r., 20.092017 r., 25.09.2017 r., 27.09.2017 r.,

5.10.2017 r., 10.10.2017 r., 14.11.2017 r., 20.11.2017 r., 21.112017 r., 29i.1.2017 r.,

12.12.2017 r., 14.12.2017 r., 18.12.2017 r., 22.12.2017 r.;

— art. 124 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przyjętej zarządzeniem

nr 52/2017/DEF Prezesa NFZ z dnia 19.07.2017 r.;

— art. 124 ust. 7 I 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przekazanych Ministrowi

Zdrowia i Ministrowi Rozwoju i Finansów pismami z dnia: 1108.2016 r., 31.10.2016 r.,

29.11.2016 r., 30.01.2017 r., 14.09.2017 r., 6.10.2017 r., 20.102017 r., 15.1L2017 r.,

14.12.2017 r., 22.12.2017 r;
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— art. 129 Ust. 3 Ustawy O świadczeniach opieki zdrowotnej przyjętych zarządzeniami:

nr 10/2017/DEF z dnia 16.02.2017 r., nr 70/2017/DEF z dnia 11.08.2017 r.,

nr 86/2017/DEF z dnia 15.09.2017 r., nr 113/2017/DEF z dnia 15.11.2017 r.

Źródłem finansowania powyższych zmian planu finansowego Funduszu na 2017 r. były
w szczególności środki:

— pochodzące ze zwiększenia planowanych przychodów ze składek na ubezpieczenie
zdrowotne, pozostałych przychodów oraz przychodów finansowych Funduszu w roku
2017;

— europejskie przeznaczone na dofinansowanie umów partnerskich i projektów
realizowanych przez NFZ w 2017 r.;

— z budżetu państwa przeznaczone na:

— finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a - 2c, 3 i 3b Ustawy;

— finansowanie świadczeń gwarantowanych, w tym świadczeń

wysokospecjalistycznych, udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających

z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

— pokrycie poniesionych przez oddziały wojewódzkie Funduszu kosztów z tytułu

sfinansowania zakładom lecznictwa uzdrowiskowego częściowej odpłatności za

koszty wyżywienia i zakwaterowania osób zwolnionych z ich ponoszenia na
podstawie przepisu art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie

stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 poz. 2119);

— z uruchomienia rezerwy ogólnej utworzonej w planie finansowym NFZ na 2017 r.;

— z funduszu zapasowego NFZ.

W wyniku dokonanych zmian planu finansowego na 2017 r. łączne przychody Narodowego

Funduszu Zdrowia zostały zwiększone o 2 255 807 tys. zł (tj. o 2,91%) zaś łączne koszty

Funduszu zwiększone o 3 828 907 tys. zł (tj. o 4,94%).
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W roku 2017 przychody Funduszu obejmowały: składki na ubezpieczenie zdrowotne (bieżące
z lat ubiegłych), odpis na taryfikację świadczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy,

przychody wynikające z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych wykonanych dla obywateli UE/EFTA na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa
w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, dotację z budżetu
państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego, pozostałe przychody oraz
przychody finansowe.

Wartość zrealizowanych przez NFZ w roku 2017 przychodów ogółem wyniosła 79 599 568,49
tys. zł, co stanowiło 99,77% wartości planowanej i była wyższa od przychodów uzyskanych
w roku 2016 r. o 5 750 226,89 tys. zł.

Struktura zrealizowanych w roku 2017 przychodów ogółem NFi ukształtowała się w sposób
następujący:

— 93,56% stanowiły przychody ze składki należnej brutto w roku planowania równej
przypisowi składki;

— 2,41% stanowiły przychody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zespołów
ratownictwa medycznego;

— 1,84% stanowiły pozostałe przychody;

— 1,64% stanowiły przychody z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań;
o których mowa wart. 97 ust. 3 pkt 2a- 2c, 3 i 3b ustawy;

— 0,32% stanowiły przychody wynikające z przepisów o koordynacji;

— 0,15% stanowiły przychody fina nsowe;

— 0,14% stanowiły przychody ze składek z lat ubiegłych;

— (-)0,06% stanowił odpis na taryfikację świadczeń opieki zdrowotnej.

2. PRZYCHODY NFZ

Rysunek 1 Przychody NFZ ogółem w latach 2004 —2017 i ich dynamika
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2.1.PRZYCHODY BRUTTO ZE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Rysunek 2 Przychody brutto ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w latach 1999-2017 ich dynamika
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Zgodnie z informacją przekazaną przez ZUS i KRUS przychody brutto z tytułu składki na

ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku, obejmujące przychody ze składki należnej brutto
w roku planowania równej przypisowi składki oraz przychody ze składek z lat ubiegłych,
wyniosły łącznie 74 583 130,42 tys. zł i objęły:

— przychody brutto ze składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazane przez Zakład

Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 71 298 267,65 tys. zł;

— przychody brutto ze składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazane przez Kasę

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w wysokości 3 284 262,77 tys. zł;

i były niższe od wielkości planowanej o 297 898,58 tys. zł (tj. o 0,40%) oraz wyższe od
przychodów uzyskanych w roku 2016 o 4 345 613,50 tys. zł.

Tabela 2 Przychody brutto ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2017 w podziale na ZUS i KRUS na tle ich

wykonania wtoku 2016

(w tys. zł]

„ Wykonanie Plan Wykonanie Różnica % realizacji Dynamika
wyozczegolnienie

2016 r. na 2017 r, 2017 r. (wyk-plan) planu 2017/2016

I 2 3 4 5=43 6=4/3 7=4/2

Składki zZUS 66 958 279,59 71 585 346,00 71 298 867,65 -286 478,35 99,60% 106,48%

składki zKRUS 3 279 237,33 3 295 683,00 3 284 262,77 -11 420,23 99,65% 100,15%

Razem 70 237 516,92 74 881 029,00 74 583 130,42 -297 898,58 99,60% 106,19%

W 2017 roku, wzorem lat poprzednich, Fundusz prowadził analizę realizacji planu przychodów

NFZ z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne równolegle w dwóch przekrojach:

— w odniesieniu do planu przychodów równomiernie rozłożonego w czasie,

— w odniesieniu do prognozowanego rozkładu przychodów w trakcie roku

uwzględniającego wahania okresowe, wyznaczonego dla planu NFZ na 2017 r.

w oparciu o dane z szeregu czasowego obejmującego lata 2010-2016.

Wyniki powyższej analizy potwierdziły obserwacje Funduszu w zakresie nierównomiernego

tempa spływu składki w ciągu roku, które kształtowało się w sposób następujący:
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Rysunek 3 Przychody brutto ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2017 na tle planu równomiernie

rozłożonego w czasie i prognozowanego rozkładu przychodów w trakcie roku uwzględniającego wahania okresowe

oraz przychodów brutto ze składek na ubezpieczenie zdrowotne zrealizowanych w latach 2014-2016
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W 2017 roku przychody FundUszU z tytułu składki należnej brutto w roku planowania równej
przypisowi składki wyniosły 74472 638,25 tys. zł i były niższe od wartości planowanej
o 273 390,75 tys. zł, tj. o 0,37%. Uzyskana dynamika przychodów z tytułu składki należnej
brutto w roku planowania równej przypisowi składki w roku 2017 w odniesieniu do roku 2016
ukształtowała się na poziomie 106,28%, co oznacza, że były one wyższe niż w roku 2016
o 4 398 270,77 tys. zł.

Tabela 3 Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki w roku 2017 w podziale na ZUS KRUS

na tle jej wykonania w roku 2016

Iw tys. zł]

. . . Wykonanie PIan Wykonanie Różnica % realizacji DynamikaWyszczegolnienie
2016 r. na2017 r. 2017 r. (wyk-pIanI planu 201712016

I 2 3 4 S4-3 6=4/3 7=4/2

Sktadka należna brutto w roku

planowania równa przypisowi składki 66 787 912,73 71 435 346,00 71 183 112,53 -252 233,47 99,65% 106,58%
przekazywana przez ZUS

Składka należna brutto w roku

planowania równa przypisowi składki 3 286 454,75 3 310 683,00 3 289 525,72 -21 157,28 99,36% 100,09%
przekazywana przez KROS

Razem 70 074 367,48 74 746 029,00 74 472 638,25 -273 390,75 99,63% 106,28%

2.1.1.1. SKŁADKA NALEŻNA BRUTTO W ROKU PLANOWANIA RÓWNA PRZYPISOWI SKŁADKI —

PRZEKAZYWANA PRZEZ ZUS

Wyznaczona w pierwotnym planie finansowym NFZ na 2017 r. wartość planowanych
przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych przez ZUS w wysokości
70 406 150 tys. zł, stanowiła odzwierciedlenie szacowanej dla 2017 roku wartości przychodów
ze składek ustalonej w prognozie przychodów Funduszu na lata 2017-2019.

Następnie, w trakcie 2017 r., w oparciu o wyniki zaktualizowanej prognozy przychodów ze
składek na ubezpieczenie zdrowotne Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 sporządzonej
w oparciu o dane statystyczne o liczbie osób płacących składki i przypisie składek na
ubezpieczenie zdrowotne faktycznie zrealizowane w roku 2016, przekazane przez Zakład

6 12,,,a”21Q 6:

W032

5808 j,..,.,..._ź r,Oi2

566

—Plan 2017 r równam, rozlaŁ, wczasie

—Realizacja przychodów us KRUS w 2017 r,

—Realizacja przychodów z Zus i KRIJS w 2015 r.

—Plan 2017 r,uwzględniający wahania sezonowe

—Realizacja przychodów z ZUS KRUS w 2016 r,

„--Realizacja przychodów z ZUS, KRUS w 2014 r.

2.1.1. SKŁADKA NALEŻNA BRUTTO W ROKU PLANOWANIA RÓWNA PRZYPISOWI SKŁADKI
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Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (na etapie

opracowywania trzyletniej prognozy przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2018-

2020 będącej podstawą do opracowania projektu planu finansowego NFZ na rok 2018) oraz

wskaźniki makroekonomiczne dostępne w chwili jej sporządzania, Prezes NFZ podjął decyzję

o zmianie pierwotnie planowanej na 2017 r. wartości przychodów brutto ze składek na

ubezpieczenie zdrowotne uwzględniając skutki finansowe ww. uwarunkowań. Stosowna

zmiana wysokości składki należnej brutto w roku planowania równej przypisowi składki

przekazywanej przez ZUS została uwzględniona w zmianie planu finansowego Funduszu na

2017 r. z dnia 18 lipca 2017 r., w której dokonano zwiększenia ich planowanej wartości

o 1 029 196 tys. zł i ustalenia jej wartości na poziomie 71 435 346 tys. zł.

Zgodnie z uzyskaną od ZUS informacją o wartości należnych NFZ składek z tytułu ubezpieczenia

zdrowotnego za 2017 r., wynikającą z deklaracji płatników składek przekazywanych do ZUS za

okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2017 r., wartość należnych Funduszowi składek

z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła 71 183 112,53 tys. zł i była niższa od wartości

planowanej o 252 233,47 tys. zł. Natomiast wartość zidentyfikowanych i przekazanych w roku

2017 do NFZ przez ZUS składek wyniosła 68 574 266,3 1 tys. zł. Uzyskany wskaźnik identyfikacji

składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych przez ZUS ukształtował się na poziomie

96,34%.

Na podstawie dokonanej w Centrali Funduszu analizy realizacji prognozy przychodów ze

składek na ubezpieczenie zdrowotne NFZ za 2017 r. ustalono, iż niższa od planowanej realizacja

przychodów ze składki należnej brutto w roku planowania równej przypisowi składki

przekazanych przez ZUS wynikała głównie z niższej niż planowano liczby osób płacących składki

w grupach:

— osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

— osób pobierających emeryturę lub rentę lub uposażenie;

— osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia

przedemerytalnego;

przy jednoczesnej niższej niż planowano średniej miesięcznej podstawie wymiaru składki

w grupach:

— osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

— osób pobierających zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

2.1.1.2. SKŁADKA NALEŻNA BRUTTO W ROKU PLANOWANIA RÓWNA PRZYPISOWI SKŁADKI —

PRZEKAZYWANA PRZEZ KRUS

Wartość pierwotnie planowanych na 2017 r. przychodów brutto ze składek na ubezpieczenie

zdrowotne przekazywanych przez KRUS w wysokości 3 374 032 tys. zł, ustalona została zgodnie

z ich wartością określoną w prognozie przychodów Funduszu na lata 2017-2019. Następnie,

w związku z przygotowaną aktualizacją prognozy przychodów ze składek na ubezpieczenie

zdrowotne NFZ na rok 2017 wskazującą na zmniejszenie wartości przychodów ztego tytułu

w odniesieniu do ich wartości ustalonej w prognozie będącej podstawą sporządzenia planu

finansowego Funduszu na 2017 r., Prezes Funduszu dokonał zmniejszenia planu w tej pozycji

o 63 349 tys. zł w zmianie planu finansowego Funduszu z dnia 18 lipca 2017 r.
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Wartość składki należnej brutto w roku planowania równej przypisowi składki przekazanej

Funduszowi przez KRUS za okresy rozliczeniowe od stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r. wyniosła

3 289 525,72 tys. zł i była niższa od wartości planowanej o 21 157,28 tys. zł.

Na podstawie dokonanej w Centrali Funduszu analizy realizacji prognozy przychodów ze
składek na ubezpieczenie zdrowotne NFZ za 2017 r. ustalono, iż niższa od planowanej realizacja
przychodów ze składki należnej brutto w roku planowania równej przypisowi składki
przekazanych przez KRUS wynikała głównie z niższej niż planowano liczby osób płacących
składki w grupach:

— osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą;

— rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

2.1.2. PRZYCHODY ZE SKŁADEK Z LAT UBIEGŁYCH

Rysunek 4 Przychody ze składek z lat ubiegłych w latach 2004 -2017 i ich dynamika
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Przychody ze składek z lat ubiegłych —Dynamika

Mając na uwadze zmienną dynamikę realizacji przychodów ze składek z lat ubiegłych, która
w latach 2007-2015 wyniosła odpowiednio: 203,5 mln zł, 224,5 mln zł, 124,3 mln zł, 84,4 mln zł,
140,4 mln zł, 89,9 mln zł, 431,4 mln zł, 290,2 mln zł i 173,5 mln zł oraz trudności w jej
oszacowaniu, w pierwotnym planie finansowym NFZ na 2017 r., ze względów
ostrożnościowych, przyjęto wartość przychodów z tego tytułu w wysokości 135 000 tys. zł,
z tego przychodów z Zus na poziomie 150 mln zł a przychodów z KRUS na poziomie (-) 15 mln
zł. W trakcie 2017 r. ich planowana wartość pozostała na niezmienionym poziomie.

Po podsumowaniu kolejnych kwartałów 2017 r. zus i KRUS przekazywały do NFZ informację
o strukturze uzyskanych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym
w podziale na składki dotyczące roku bieżącego oraz składki z lat ubiegłych. W oparciu
o powyższe informacje w księgach rachunkowych Funduszu za 2017 rok ujęto przychody
ze składek z lat ubiegłych w łącznej wysokości 110 492,17 tys. zł.

Uzyskane przez Fundusz przychody ze składek z lat ubiegłych były niższe od wartości
planowanej o 24 507,83 tys. zł i objęły:

— przychody ze składek z lat ubiegłych od ZUS w wysokości 115 755,12 tys. zł;

— przychody ze składek z lat ubiegłych od KRUS w wysokości (-)5 262,95 tys. zł (zgodnie
informacją z KRUS o pomniejszeniu przychodów ze składek w roku 2017 w związku

z wyłączeniem z ubezpieczenia zdrowotnego z okresem wstecznym rolników
i domowników).
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2.2.ODPIS NA TARYFIKACJĘ ŚWIADCZEŃ, O KTÓRYM MOWA W ART. 31T UST. 5-8

USTAWY

Rysunek 5 Odpis na taryfikację świadczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy w latach 2015 -2017 I ich

dynamika
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—Dynamika

W związku z przepisami ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
1138), dotyczącymi m.in. taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej, w tym określających

wysokość i źródło finansowania tego zadania, w planie finansowym NFZ na 2017 r. dokonano

zabezpieczenia środków na odpis na taryfikację świadczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8
ustawy (zwanym dalej odpisem dla Agencji) wwysokości wnioskowanej przez Prezesa Agencji,

tj. 25 812 tys. zł.

Następnie w związku z przepisem art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającej ustawę

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektóre inne
ustawy (Dz. U. poz. 1200), stanowiącym iż w 2017 r. odpis dla Agencji Oceny Technologii

Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5—9 ustawy zmienianej w art. 1,

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi 0,06% planowanych należnych przychodów

z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za ten rok obrotowy, określonych w planie
finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r., odpis ten w 2017 r. pomniejsza się
o wysokość kwoty dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu państwa w 2017 r. na

dofinansowanie realizacji zadań AOTMiT, o których mowa w art. 3m pkt J lit. a oraz pkt 2, 3 i 5
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, niezbędne było dostosowanie planu
finansowego NFZ na rok 2017 do ww. przepisów.

Uwzględniając powyższe, w tym zwiększenie przychodów należnych ze składek na

ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 74 746 029 tys. zł, oraz wartość otrzymanej przez

AOTMiT w roku 2017 dotacji podmiotowej z budżetu, w kwocie J 000 tys. zł (pismo AOTMiT

z dnia 23 czerwca 2017 r., znak: BKS.07J0.33.2017.BRT.J), zaszła konieczność zwiększenia

w planie na rok 2017 odpisu na taryfikację świadczeń do poziomu 43 848 tys. zł, tj. o 18 036 tys.
zł. Zmiana planu finansowego NFZ na 2017 r., w tym zakresie została zatwierdzona przez
Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 18 lipca 2017 r.
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Tabela 4 Odpis na taryfikację świadczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy w toku 2017 na tle wykonania

w 2016 r.

Iw tys. zil

Wykonanie Plan I Wykonanie Różnica j %realizacJi DynamikaWzczegóInlenie
2016 r. na 2017 r. 2017 r. lwyk.I) planu 2017/2016

I 2 3 7.4/2

Qdpisnatakacj adczeń, o óm I I25 812,19 43 847621 -0,38 100”°°l 169,27%mowawurt, 31t ust. 5-S ustawy
I I I I

Zgodnie z informacją zawartą w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego NFZ na 2017 r.
wartość dokonanego odpisu na taryfikację świadczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-S
ustawy wyniosła 43 847,62 tys. zł i stanowiła 100,00% wartości planowanej.

2.3.PRZYCHODY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O KOORDYNACJI

Rysunek 6 Przychody wynikające z przepisów o koordynacji w latach 2005-2017 ich dynamika
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Ustalona w pierwotnym planie finansowym NFZ na 2017 rok wysokość przychodów

wynikających z przepisów o koordynacji na poziomie 199 555 tys. zł wynikała
z prognozowanych kwot roszczeń Funduszu wobec innych państw członkowskich
za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone przez świadczeniodawców z terenu Polski na rzecz
ubezpieczonych w tych krajach i uwzględniała zmianę przepisów o koordynacji w zakresie
zaprzestawania przez Polskę przedstawiania rozliczeń wg kwot zryczałtowanych za osoby
uprawnione z innych państw członkowskich UE/EFTA i zamieszkałych w Polsce, będące

emerytami i rencistami oraz za członków ich rodzin, jak również za członków rodzin
pracowników zamieszkałych w innym państwie członkowskim. W wyniku tej zmiany
świadczenia przedstawione do rozliczenia począwszy od 2014 roku byty rozliczane w oparciu
o koszty rzeczywiste.

W 2017 r. Fundusz dokonał obciążenia instytucji łącznikowych w innych państwach UE / EFTA
za świadczenia zdrowotne zrealizowane na rzecz osób uprawnionych na podstawie przepisów

o koordynacji na kwotę 252 760,54 tys. zł, co stanowiło 126,66% wielkości planowanej.
Przychody wynikające z przepisów o koordynacji w 2017 r. w odniesieniu do ich wartości
w roku 2016 były wyższe o 38 489,82 tys. zł.

Wyższa niż planowana realizacja w 2017 r. przychodów uzyskanych z innych państw

członkowskich za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone przez świadczeniodawców z terenu
Polski na rzecz ubezpieczonych w tych krajach była niezależna od Narodowego Funduszu
Zdrowia i wynikała z wyższej niż planowano wartości zrealizowanych na terenie Polski
świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów z innych państw UE/EFTA. Poziom uzyskiwanych
przez Fundusz przychodów wynikających z przepisów o koordynacji uzależniony jest przede
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wszystkim od wielkości zapotrzebowania na świadczenia medyczne na terenie Polski ze strony
osób uprawnionych do świadczeń z innych państw członkowskich UE/EFTA, a jego oszacowanie

na etapie tworzenia planu finansowego NFZ na dany rok jest niełatwe, bowiem wpływ na nie,
w głównej mierze, mają czynniki zewnętrzne, tj. nieprzewidywalność flosowość) konieczności
udzielenia pacjentom przyjeżdżającym z państw członkowskich UE/EFTA tzw. „niezbędnych”

świadczeń zdrowotnych.

2.4.PRZYCHODY Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

W pierwotnym planie finansowym NFZ na 2017 r. nie przewidziano środków jakie Minister
Zdrowia miałby przeznaczyć na realizację zadań zleconych. Sytuacja uległa zmianie w trakcie

roku kiedy to Narodowemu Funduszowi Zdrowia Minister zlecił, na okres od 22 listopada
2017 r. do 31 grudnia 2020 r., realizację Programu Polityki Zdrowotnej pn. Program

kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020 w zakresie
interwencji: kompleksowa diagnostyka niepłodności, polegająca na wykonywaniu zadań
związanych z zawieraniem rozliczaniem umów z referencyjnymi ośrodkami leczenia

niepłodności na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujących kompleksową

diagnostykę niepłodności. Powyższe było następstwem zawarcia w dniu 22 listopada 2017 r.
umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia
pn. Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020

w zakresie interwencji: kompleksowa diagnostyka niepłodności. W następstwie powyższego
zaistniała konieczność dokonania stosownej zmiany planu finansowego Funduszu na 2017 r.,
o której Prezes NFZ poinformował Ministra Zdrowia i Ministra Rozwoju i Finansów przy piśmie

z dnia 29 listopada 2017 r., i w wyniku której środki w wysokości 2 804 tys. zł uwzględniono
w planie finansowym Funduszu zarówno w poz. pozycja A2 - Przychody z tytułu realizacji zadań
zleconych oraz w poz. B3 — koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie.

Wartość przekazanych przez Ministra Zdrowia środków z tego tytułu w roku 2017 wyniosła
46,66 tys. zł i stanowiła 1,66 % realizacji planu.

2.5.DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINANSOWANIE ZADAŃ, O KTÓRYCH MOWA

WART. 97 UST. 3 PKT 2A — 2C, 3 I 3B USTAWY

Rysunek 7 Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust.3 pkt 2a — 2c, 3 i 3b
ustawy, w latach 2005-2017 ich dynamika
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o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a -2; 3 i 3b ustawy

Zgodnie z art. 97 ust. R ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej Fundusz otrzymuje dotację
z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 2a —

2c, 3 I 3b tegoż artykułu, tj. na:
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— finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom innym niż
ubezpieczeni, które nie ukończyły 18. roku życia:

— posiadające obywatelstwo polskie lub

— które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub U ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadające miejsce zamieszkania na
terytori urn Rzeczypospolitej Polskiej;

— finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom innym niż ubezpieczeni
posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są
w okresie ciąży, porodu lub połogu:

— posiadające obywatelstwo polskie lub

— które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub U ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

— finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom nieubezpieczonym,

o których mowa w:

— ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

— ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

— ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

— ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi - w przypadku świadczeń zdrowotnych związanych
ze zwalczaniem chorób, zakażeń i chorób zakaźnych,

— ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;

— finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 31d w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 pkt 12 (świadczeń
wysokospecjalistycznych);

— finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom innym niż ubezpieczeni
posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które
posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub cl ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463

i 1004), spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. R ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), co do których nie
stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie
określonych dla ubezpieczonych;

— finansowanie gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza
granicami kraju, których nie przeprowadza się w kraju, na podstawie decyzji Prezesa
Funduszu;

— finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, o których mowa
w art. 43a ust. 1 ustawy.
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W planie finansowym na 2017 r. przychody z dotacji na realizację ww. zadań ustalono

w wysokości 769 258 tys. zł, w tym: środki w wysokości 449 026 tys. zł przeznaczone na koszty

świadczeń wysokospecjalistycznych, tj. w wysokości określonej w piśmie Ministra Zdrowia

z dnia 10 maja 2016 r., środki w wysokości 320 232 tys. zł na pozostałe koszty świadczeń (dla

osób nieubezpieczonych oraz wykonywane poza granicami kraju na podstawie zgody Prezesa

NFZ), tj. w wysokości wynikającej z ustawy z dnia 25 września 2015 r. o finansowaniu

niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 (Dz. U. poz. 1770).

Następnie:

— w związku z rozszerzeniem zakresu przychodów wskazanych w pozycji A3 planu

finansowego Funduszu o środki z dotacji budżetu państwa na realizację zadania,

o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych, dokonano przesunięcia środków w kwocie

564 300 tys. zł z dotychczasowej pozycji, w której były prezentowane (tj. poz. E —

pozostałe przychody), do dedykowanej tym przychodom pozycji, tj. pozycji A3 — dotacje

z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3

i 3b ustawy. Zmiana planu w tym zakresie została dokonana w dniu 22 września 2016 r.;

— w związku z przepisem art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych

rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984,

z późn. zm.) i pismem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r., znak: UZ

F.749.45.2017.MM, w którym poinformowano Fundusz o wysokości środków, jakie

otrzyma w ramach dotacji z budżetu państwa na finansowanie świadczeń

gwarantowanych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych, udzielonych ponad kwoty

zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

do wysokości 1 000 000 tys. zł oraz ich podziale na cele wskazane w ww. przepisie,

powstała konieczność zwiększenia planowanych na 2017 r. przychodów netto

z działalności, w tym przychodów z dotacji budżetu państwa na realizację zadań,

o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy o kwotę 53 946 tys. zł. Zmiana

planu finansowego uwzględniająca ww. zwiększenie planowanych przychodów z tytułu

dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt

2a-2c, 3 I 3b ustawy dokonana została w dniu 18 grudnia 2017 r.

W wyniku dokonanych zmian planu finansowego łączna wartość przychodów Funduszu

z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a — 2c, 3

I 3b ustawy została zwiększona o kwotę 618 246 tys. zł i ustalona na poziomie 1 387 504 tys. zł,

z tego: 502 972 tys. zł z przeznaczeniem na koszty świadczeń wysokospecjalistycznych, 320 232

tys. zł na pozostałe koszty świadczeń (dla osób nieubezpieczonych oraz wykonywane poza

granicami kraju na podstawie zgody Prezesa NFZ) i 564 300 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie

kosztów bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie przysługujących

świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia.

Odnotowana w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2017 r. wartość

zrealizowanych przychodów z tego tytułu w wysokości 1 304 625,25 tys. zł była wyższa od

odnotowanych przychodów z tego tytułu w roku 2016 o 142 931,38 tys. zł i objęła przychody:

— z tytułu realizacji zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy

o świadczeniach opieki zdrowotnej w wysokości 320 232 tys. zł, tj. środki z dotacji
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z budżetu państwa z tytułu ryczałtu przyznanego Funduszowi na 2017 r. na
finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy (na
podstawie przepisów art. 1 ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych
w latach 2015-2018);

— z tytułu realizacji zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej w wysokości 495 154,60 tys. zf;

— z tytułu realizacji zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2c ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej w wysokości 489 238,65 tys. zł.

2.6.00TACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZESPOŁÓW RATOWNICTWA

MEDYCZNEGO

Rysunek 8 Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego w latach 2007-2017

i jej dynamika

Iw tys. 211 tw %]
2500000 -126-b2% T 140%

117,27%

H

N

I 500000
-

209”

os
2507 r. 2008 r. 2009,. 2010 r. 2011 t. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.
dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego —Dynamika

W pierwotnym planie finansowym Funduszu na 2017 rok wartość przychodów z tytułu dotacji
z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego wyznaczono
w oparciu o informację uzyskaną od Ministra Finansów (pismo z dnia 29 kwietnia 2016 r.), tj.
w wysokości 1 869 659 tys. zł.

Następnie, w związku z:

— skierowanym przez Ministra Rozwoju i Finansów do NFZ pismem z dnia 6 października
2016 r., w którym poinformował o wysokości środków na zadania zespołów
ratownictwa medycznego, które zostały ujęte w projekcie ustawy budżetowej na
2017 r., Prezes NFZ w zmianie planu finansowego Funduszu na 2017 r. z dnia 7
października 2016 r. dokonał zwiększenia planowanych na 2017 r. nakładów na ten cel
o kwotę 20 551 tys. zł, wyznaczając w planie Funduszu wysokość dotacji z budżetu
państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego w wysokości ustalonej
w ww. projekcie ustawy;

— podpisaniem przez oddziały wojewódzkie aneksów do umów zawartych pomiędzy
wojewodami a dyrektorami oddziałów wojewódzkich Funduszu w sprawie udzielenia
dotacji celowej na finansowanie medycznych czynności ratunkowych realizowanych
przez zespoły ratownictwa medycznego na terenie województw, Prezes NFZ
w zmianach planu finansowego Funduszu na 2017 r. dokonanych w trakcie roku
dokonał zwiększenia środków na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego
łącznie o kwotę 37 837 tys. zł.
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W wyniku dokonanych ww. zmian planu finansowego NFZ na 2017 r. wartość planowanej

dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego wynosiła

1 928 047 tys. zł.

Przekazane do Funduszu środki z dotacji z budżetu państwa, stanowiące zwrot poniesionych

w 2017 r. kosztów związanych z realizacją zadań zespołów ratownictwa medycznego, wyniosły

1 918 440,83 tys. zł i były wyższe od wartości odnotowanych w roku 2016 przychodów z tego

tytułu o 50 324,01 tys. zł. Poziom realizacji planu w tej pozycji przychodów był zgodny

z poziomem realizacji zawartych, na zlecenie poszczególnych wojewodów, umów o udzielanie

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

2.7.POZOSTAŁE PRZYCHODY

Rysunek 9 Pozostałe przychody w latach 2004-2017 i ich dynamika
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Przychody z pozostałej działalności Funduszu stanowią w szczególności: darowizny i zapisy

otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń

międzyokresowych przypadająca na rok planowania, przychody z innych opłat ustawowych

Cz tytułu obronności, opłat dodatkowych za ubezpieczenie dobrowolne, opłat za zmianę lekarza

podstawowej opieki zdrowotnej, inne), przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, zmianę

stanu produktów, przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, odpisane

zobowiązania, otrzymane odszkodowa nia, kary i grzywny, rozwiązane rezerwy, przychody

korygujące przychody lat ubiegłych, przychody z tytułu zwrotu części uzyskanej refundacji

z tytułu instrumentów dzielenia ryzyka (art. 11 ust. 5 pkt 4 ustawy o refundacji) i inne.

Ze względu na dużą zmienność realizacji ww. przychodów oraz trudności w prognozowaniu

większości tytułów wchodzących w skład tej grupy przychodów w pierwotnym planie

finansowym NFZ na 2017 r. wartość pozostałych przychodów przyjęto na poziomie

wynikającym z ich prognozowanego wykonania przez jednostki organizacyjne Funduszu (tj.

w wysokości 748 546 tys. zł), w tym w szczególności z uwzględnieniem przychodów, jakie

Fundusz przewidywał uzyskać tytułem:

— realizacji programu z udziałem środków unijnych, tj. „SAFE — Instytucje Społeczne na

rzecz Przyszłej Europy”;

— realizacji projektu predefiniowanego dotyczącego ogra niczenia społecznych

nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu

Finansowego 2009-2014 r. w ramach Programu PLJ3 pn.: „Ograniczanie społecznych

nierówności w zdrowiu”;

— przychodów wynikających z przepisów ustawy o refundacji z tytułu realizacji przez

wnioskodawców instrumentów dzielenia ryzyka zawartych w decyzjach Ministra

71454%

--------

700%
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Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia

żywieniowego lub wyrobu medycznego.

Ponadto w związku z przepisami art. 1 pkt 2 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2016 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 652), wprowadzającej bezpłatne leki dla osób

powyżej 75 roku życia, oraz stanowiskiem Ministra Finansów (pismo z dnia 22 lipca 2016 r.),

w planowanych pozostałych przychodach uwzględniono także przychody z tego tytułu

w wysokości określonej w art. 7 ust. 1 przedmiotowej ustawy, tj. wartość 564 300 tys. zł.

Zmiany pierwotnie wyznaczonej wartości planowanych na 2017 r. pozostałych przychodów,

łącznie o kwotę 601 656 tys. zł, nastąpiły w związku z:

— z rozszerzeniem zakresu przychodów wskazanych w pozycji A3 planu finansowego

Funduszu o środki z dotacji budżetu państwa na realizację zadania, o którym mowa

w art. 97 ust. 3 pkt 2c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 564 300 tys. zł

z dotychczasowej pozycji, w której były prezentowane (tj. poz. E — pozostałe

przychody), do nowej, dedykowanej tym przychodom pozycji. Zmiana planu w tym

zakresie została dokonana w dniu 22 września 2016 r.;

— zwiększeniem przyznanych Funduszowi na 2017 r. środków europejskich i z dotacji

celowej na realizację w roku 2017 projektów:

— pn.: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej

organizacji koordynowanej COOK) — Etap I Opracowanie modeli

zintegrowanej/koordynowanej opieki dla Polski” w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego;

— Pn.: „CanCell Cancer — Zapobieganie rozwojowi chorób nowotworowych

poprzez edukację zdrowotną” w ramach Projektu Funduszu Współpracy

Dwustronnej na poziomie Programu PLO7 Poprawa i lepsze dostosowanie

ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych;

— Pn.: „Opracowanie mobilnej aplikacji na smartfony dla kobiety z cukrzycą

ciążową — SweetPregna — Słodka ciąża”, w ramach Projektu Funduszu

Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PLO7 Poprawa i lepsze

dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-

epidemiologicznych;

— pn. „Otwarte dane — dostęp, standard, edukacja” w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E

administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „ Cyfrowa dostępność

i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe

udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych

i zasobów nauki”,

w łącznej wysokości 2 647 tys. zł. Powyższe działania znalazły odzwierciedlenie

w zmianach planu finansowego Funduszu z dnia 3 stycznia 2017 r. (zwiększenie o 1 851

tys. zł), z dnia 10 stycznia 2017 r. (zwiększenie o 161 tys. zł), z dnia 19 czerwca 2017 r.

(zwiększenie o 338 tys. zł), z dnia 25 lipca 2017 r. (zwiększenie o 37 tys. zł), z dnia 10

sierpnia 2017 r. (zwiększenie o 10 tys. zł), z dnia 10 października 2017 r. (zwiększenie
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o 372 tys. zł), 21 listopada 2017 r. (zmniejszenie o 124 tys. zł), z dnia 22 grudnia 2017 r.

(zwiększenie o 2 tys. zł);

— pokryciem ze środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister

Zdrowia, poniesionych przez oddziały wojewódzkie Funduszu kosztów z tytułu

sfinansowania zakładom lecznictwa uzdrowiskowego częściowej odpłatności za koszty

wyżywienia i zakwaterowania osób zwolnionych z ich ponoszenia na podstawie

przepisu art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów

zawierających azbest (Dz. U. 2017 r. poz. 2119), w łącznej wysokości 438 tys. zł

i uwzględnione zostało w zmianie planu finansowego Funduszu z dnia 14 grudnia

2017 r.;

— potrzebą dostosowania planu do przewidywanego wykonania tej pozycji planu w roku

2017, w tym w szczególności uwzględnienia zwiększenia przychodów z tytułu:

— instrumentów dzielenia ryzyka, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 4 ustawy

o refundacji;

— rozwiązanych rezerw utworzonych w latach ubiegłych na przyszłe

prawdopodobne zobowiązania wynikające z postępowań sądowych, w związku

z zakończonymi korzystnymi dla NFZ rozstrzygnięciami postępowań sądowych;

— nałożonych przez Fundusz kar;

— uzyskanych odszkodowań;

— rozwiązanych odpisów aktualizujących należności utworzonych w latach

ubiegłych;

— przychodów z tytułu czynszu za podnajem pomieszczeń.

Zmiana planu w tym zakresie, uwzględniająca zwiększenie planu o 216 817 tys. zł,

została zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Rozwoju

i Finansów w dniu 8 grudnia 2017 r.;

— z przepisem art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych

rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984,

z późn. zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem w roku 2017 Narodowy Fundusz

Zdrowia może otrzymać z budżetu państwa dotację na finansowanie świadczeń

gwarantowanych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych, udzielonych ponad

kwoty zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki

zdrowotnej do wysokości 1 000 000 tys. zł. Pismem z dnia 18 grudnia 2017 r.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało Funduszu o wysokości środków, jakie w ramach

ww. dotacji otrzyma Narodowy Fundusz Zdrowia, oraz ich podziale na cele wskazane

w ww. przepisie, tj. na sfinansowanie świadczeń gwarantowanych

wysokospecjalistycznych udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających

z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz sfinansowanie

pozostałych świadczeń gwarantowanych udzielonych ponad kwoty zobowiązań

wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiana

planu w tym zakresie uwzględniająca m.in. zwiększenie planu w poz. A3 - dotacja

z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c,

3 i 3b ustawy o kwotę 53 946 tys. zł oraz w poz. E — pozostałe przychody o 946 054 tys.

zł dokonana została w dniu 18 grudnia 2017 r.

Wartość zrealizowanych w roku 2017 pozostałych przychodów wyniosła 1 466 994,22 tys. zł

i objęła:
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— środki z dotacji z budżetu państwa: 948 049,70 tys. zł, z tego:

— na finansowanie świadczeń gwarantowanych udzielonych ponad kwoty
zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej innych niż wysokospecjalistyczne: 945 411,74 tys. zł,

— realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich: 2 637,96

tys. zł;

— przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych: 158,30 tys. zł;

— odpisane zobowiązania: 17,80 tys. zł;

— rozwiązane rezerwy: 72 360,76 tys. zł;

— otrzymane odszkodowania, kary i grzywny: 19 851,70 tys. zł;

— przychody korygujące przychody lat ubiegłych: (-)437,14 tys. zł;

— przychody z tytułu instrumentów dzielenia ryzyka (art. 11 ust. 5 pkt 4 ustawy

o refundacji): 351 792,29 tys. zł;

— pozostałe: 75 200,81 tys. zł.

Wartość zrealizowanych w roku 2017 pozostałych przychodów była wyższa od uzyskanych

w roku 2016 o 1 155 553,14 tys. zł i stanowiła 108,65% wartości planowanej.

2.8. PRZYCHODY FINANSOWE

W pierwotnym planie finansowym NFZ na 2017 r. wartość przychodów finansowych

uzyskiwanych z tytułu odsetek od krótkoterminowych depozytów u Ministra Finansów czasowo

wolnych środków finansowych Funduszu, pochodzących w szczególności z przychodów z tytułu
składek na ubezpieczenie zdrowotne, rezerw na zobowiązania wynikające z postępowań

sądowych, rezerwy na koszty zadań wynikających z przepisów o koordynacji, wyznaczono

w wysokości 52 142 tys. zł.

Następnie, w związku z uzyskaniem w okresie 10 miesięcy 2017 r. przychodów z tytułu odsetek

uzyskanych z depozytów u Ministra Finansów czasowo wolnych środków finansowych na

nieznacznie wyższym poziomie niż w obowiązującym planie finansowym NFZ na 2017 r. oraz
w związku z prognozowanym wyższym niż planowano uzyskaniem przychodów m.in. z tytułu
dodatnich różnic kursowych, dokonano zwiększenia planu wtej pozycji przychodów łącznie
o 26902 tys. zł w zmianie planu finansowego zatwierdzonej przez Ministra Zdrowia

w porozumieniu z Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 8 grudnia 2017 r.

Wartość uzyskanych w roku 2017 przez Fundusz przychodów finansowych wyniosła 117 418,19
tys. zł i była wyższa od wartości planowanej o 38 374,19 tys. zł, tj. o 48,55%.

Wartość zrealizowanych przychodów finansowych stanowiły:

Rysunek 10 Przychody finansowe w latach 2004—2017 lich dynamika
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— odsetki Uzyskane Z lokat w wysokości 55 653,97 tys. zł;

— inne przychody finansowe w wysokości 61 764,22 tys. zł.

Poziom zrealizowanych w 2017 r. przez Fundusz przychodów finansowych był w szczególności

pochodną uzyskiwanych odsetek od dokonywanych krótkoterminowych lokat czasowo wolnych

środków finansowych Funduszu przekazywanych Ministrowi Finansów publicznych w depozyt

(zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.,

poz. 2077)).
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3. KOSZTY NFZ

Rysunek 11 Koszty NFZ ogółem w latach 2004— 2017 lich dynamika
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Koszty Narodowego Funduszu Zdrowia obejmują: planowany odpis aktualizujący składkę
należną, koszty poboru i ewidencjonowania składek, obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną,
koszty świadczeń opieki zdrowotnej, koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na
zlecenie, koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego, koszty finansowania leku,
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy o świadczeniach

opieki zdrowotnej, koszty administracyjne, pozostałe koszty i koszty finansowe.

Wartość zrealizowanych przez NFZ w roku 2017 kosztów ogółem wyniosła 79 655 722,37 tys. zł
i była wyższa od poniesionych w roku 2016 o 5 685 592,33 tys. zł, tj. o 7,69%.

Struktura zrealizowanych w roku 2017 kosztów ogółem NFZ ukształtowała się w sposób
następujący:

— 95,85% stanowify koszty świadczeń opieki zdrowotnej;

— 2,41% stanowiły koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego;

— 0,83% stanowiły koszty administracyjne;

— 0,64% stanowiły koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej
z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy;

— 0,12% stanowiły koszty poboru i ewidencjonowania składek;

— 0,08% stanowiły pozostałe koszty;

— 0,01% stanowiły koszty finansowe.

3.1.PLANOWANY ODPIS AKTUALIZUJĄCY SKŁADKĘ NALEŻNĄ

W pierwotnym planie finansowym NFZ na 2017 r. nie zaplanowano odpisu aktualizującego
składkę należną w stosunku do składek przekazywanych za pośrednictwem Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych jak i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. U podstaw
nieuwzględnienia w planie finansowym ww. odpisu aktualizującego składkę należną brutto
w stosunku do przychodów realizowanych za pośrednictwem ZUS przemawiała wyższa niż
planowano realizacja przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2015 oraz
uwzględnienie w prognozie wskaźników makroekonomicznych będących podstawą prac nad
projektem ustawy budżetowej na rok 2017 i sygnalizowana poprawa sytuacji gospodarczej
kraju. Natomiast powodem nie uwzględniania w planie finansowym odpisu aktualizującego
składkę należną brutto w stosunku do przychodów realizowanych za pośrednictwem KRUS było
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w sZczególności gwarantowane przez Państwo opłacanie składek za osoby ubezpieczone

w KRUS fz wyjątkiem składek osób prowadzących wyłącznie działy specjalne produkcji rolnej).

W 2017 r. nie dokonano zmian w planowanej wysokości odpisu aktualizującego składkę stąd
w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Funduszu na 2017 r. zarówno wartość planu

jak i wykonania w tej pozycji kosztów wykazano wartość O tys. zł.

3.2.KOSZTY POBORU I EWIDENCJONOWANIA SKŁADEK

Rysunek 12 Koszty poboru i ewidencjonowania składek w latach 2004—2017 lich dynamika
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W planie finansowym NFZ na 2017 r. wysokość kosztów poboru i ewidencjonowania składek na

ubezpieczenie zdrowotne została określona na podstawie przepisu art. 88 ustawy

o świadczeniach opieki zdrowotnej, zgodnie z którym koszty poboru i ewidencjonowania

składek na ubezpieczenie zdrowotne potrącane są przez ZUS oraz KRUS w wysokości 0,2%

kwoty tej części składek przekazanych do Centrali Funduszu, które zostały zidentyfikowane

(przypisane do konkretnego ubezpieczonego) również w zakresie wysokości wpłat.

W pierwotnym planie finansowym Funduszu ich wysokość ustalono na poziomie 143 836 tys. zł

a następnie, w związku z dokonaną w dniu 18 lipca 2017 r. zmianą planu finansowego Funduszu

w zakresie planowanej wartości składki należnej brutto w roku planowania równej przypisowi

składki, dokonano zwiększenia planowanej wartości kosztów poboru i ewidencjonowania

składek o 1 932 tys. zł.

Poniesione przez NFZ w 2017 r. koszty z tego tytułu wyniosły 144 940,21 tys. zł, a ich wysokość

była, zgodnie z art. 88 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, pochodną uzyskanych przez

NFZ przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazanych przez Zus i KRUS.

3.3.OBOWIĄZKOWY ODPIS NA REZERWĘ OGÓLNĄ

W pierwotnym planie finansowym NFi na 2017 r. obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną

ustalono zgodnie z postanowieniami art. 118 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,

tj. w wysokości 737 802 tys. zł stanowiącej 1% planowanych należnych przychodów z tytułu

składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Następnie, w oparciu o wyniki:

— zaktualizowanej prognozy przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne

Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017, sporządzonej w oparciu o dane

statystyczne o liczbie osób płacących składki i przypisie składek na ubezpieczenie

zdrowotne faktycznie zrealizowane w roku 2016, przekazane przez Zakład Ubezpieczeń

Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (na etapie opracowywania

trzyletniej prognozy przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2018-2020,
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będącej podstawą do opracowania projektu planu finansowego NFZ na rok 2018) oraz

wskaźniki makroekonomiczne dostępne w chwili jej sporządzania przyjęto, iż realizacja

przychodów Funduszu z tego tytułu w roku 2017 nie jest zagrożona;

— analizy z wykonania planu finansowego NFZ na 2017 r. w pozycji p.n. B2.19 - rezerwa na

koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki

zdrowotnej na poziomie niższym niż planowano,

a także

— w oparciu o założenie o braku zagrożenia dla powstania ujemnego wyniku finansowego

Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2017 na poziomie niższym od planowanego

i braku zagrożenia dla utraty płynności finansowej przez NFZ,

Prezes NFZ wystąpił z wnioskiem do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rozwoju i Finansów

z prośbą o wydanie opinii dotyczącej uruchomienia środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem

na zwiększenie planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich

NFZ. Po uzyskaniu pozytywnych opinii ministrów dotyczących uruchomienia ww. środków,

Prezes Funduszu dokonał zmiany planu finansowego NFZ na 2017 r., w trybie art. 124 ust. 6

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, przyjętej zarządzeniem nr 52/2017/DEF z dnia 19

lipca 2017 r.

W wyniku dokonanej zmiany planu finansowego, w ostatecznym planie finansowym NFZ na

2017 r., wartość obowiązkowego odpisu na rezerwę ogólną wyniosła O tys. zł.

3.4.KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

3.4.1. ZMIANA NAKŁADÓW NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROKU 2017

Tabela 5 Koszty świadczeń opieki zdrowotnej NFZt pian pierwotnytl i ostateczny

[wtos. tli

Pian pierwotny Pian pierwotny Pian ostateczny Różnica
DynamikaWyszczególnienie

na 2017 r.” na 2017 r.0 na 2017 r.” (plan.pian)

1 2 3 4 543 5...t,3

Kosztyświadczeń opieki zdrowotnej
3 706 987 73 142 687 77 659 464 4 516 777 10618%

ogótem, Z tego

—koszty 8wiadczeń opieki zdrowotnej
72 622 577 72 068 277 77 064 372 S 006 095 10695%

W oddóałch wo)ewódzidch NPZ

-kosztyświadczeńoplekizdrowotnef
1084410 1084410 596092 -489318 54,88%

wCentralINFZ

„plan pierwotny-pian finansowy NPZna 2017 r. zatwierdzony przez Ministra zdrowia w porozumieniu z Ministrem

Finansów w dniu 28 lipca 2016 r.

1 pian pierwotny pomniejszony n kwot6 564 300 tys. zi przeznaczoną na 6nansowanie ieku, środka spożywczego

specjalnego przeznaczenia żywieniowego orazwyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie
art. 43, ust. 3 ustawy

„plan ostateczny - plan finansowy NFZ na 201? r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Ustalona w pierwotnym planie finansowym Funduszu na 2017 r. wartość kosztów świadczeń

opieki zdrowotnej, prezentowana w kol. 2 Tabeli nr 5, w łącznej wysokości 73 706 987 tys. zł,

w tym w oddziałach wojewódzkich Funduszu w wysokości 72 622 577 tys. zł, obejmowała

kwotę 564 300 tys. zł przeznaczoną na realizację zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2c

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Natomiast wartość kosztów świadczeń opieki

zdrowotnej prezentowana w kol. 3 Tabeli nr 5, w łącznej wysokości 73 142 687 tys. zł, jest

pomniejszona o kwotę 564 300 tys. zł przeznaczoną na realizację zadania, o którym mowa w

art. 97 ust. 3 pkt 2c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Różnica pomiędzy danymi

dotyczącymi kosztów świadczeń opieki zdrowotnej prezentowanymi w kol. 2 ww. tabeli

i danymi przedstawionymi w kol. 3 ww. tabeli wynika z faktu, iż pierwotnie środki, w wysokości

564 300 tys. zł, przeznaczone na realizację zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2c

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, z uwagi na brak wyodrębnienia we wzorze
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pierwotnego planu finansowego NFZ dedykowanej im pozycji, prezentowane byty w pozycji B2
- koszty świadczeń opieki zdrowotnej. Z chwilą dokonania przez Ministra Finansów zmiany
wzoru planu i wzoru sprawozdania z wykonania planu finansowego NFZ (wprowadzonej
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 września 2016 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie szczegótowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu
Zdrowia (Dz. U. poz. 1476)) środki te zostały przesunięte z poz. B2 do nowoutworzonej w tym
celu pozycji p.n. 85 — koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie
z art. 43a ust. 3 ustawy, w dokonanej przez Prezesa NFZ zmianie planu finansowego z dnia 22
września 2016 r. Stąd w analizie dokonanych w roku 2017 zmian wartości planowanych
kosztów świadczeń opieki zdrowotnej NFZ, prezentowanej w Tabeli nr 5 - Koszty świadczeń
opieki zdrowotnej NFZ: plan pierwotny11 i ostateczny, jak i w dalszej części niniejszego
opracowania zmiany wartości nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej odnoszone będą do
wartości środków ujętych w planie pierwotnym11 uwzględniającym skutek finansowy dokonanej
w dniu 22 września 2016 r. zmiany planu.

W świetle powyższego dokonane zwiększenie nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej
w 2017 r. wyniosło łącznie 4 516 777 tys. zł i stanowiło ich wzrost o 6,18% w odniesieniu do
wartości kosztów świadczeń opieki zdrowotnej określonej w planie pierwotnym NFZ na 2017 r.,
pomniejszonej o kwotę 564 300 tys. zł. Natomiast wartość dodatkowych środków finansowych
skierowanych, w trakcie 2017 roku, do oddziałów wojewódzkich Funduszu z przeznaczeniem na
finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej wyniosła 5 006 095 tys. zł i skutkowała

zwiększeniem planowanych nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej o 6,95% w odniesieniu
do ich wartości określonej w planie pierwotnym1 NFZ na 2017 r.

Dokonane zmiany planowanych na 2017 r. nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej
w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ oraz Centrali Funduszu, według źródeł ich
finansowania, prezentują dane w tabeli poniżej.

1
plan pierwotny Funduszu na 2017 r. pomniejszony o kwotę 564 300 tys. zł przeznaczoną na finansowanie leku,

środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej
z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
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Tabela 6 Zmiany nakładów w Foku 2017 na świadczenia opieki zdrowotnej
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°yiasnsrateccny-ylus ynanscwy NFZsa 2017 r. wgstaouna dnień 31 grudnia 2017

W trakcie 2017 r., Prezes NFZ skierował do oddziałów wojewódzkich dodatkowe środki

finansowe, w łącznej wysokości 5 006 095 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie

finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, z tego w zmianach planu finansowego NFZ na

2017 r. przeprowadzonych:

— w trybie art. 124 Ust. 1 i 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, zatwierdzonych

przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Rozwoju i Finansów w dniach: 18

lipca 2017 r. i 8 grudnia 2017 r. Prezes NFZ dokonał zwiększenia planowanych

nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej łącznie o 1 205 437 tys. zł, w tym

oddziałach wojewódzkich NFZ o 1 694 755 tys. zł w celu:

— uzupełnienia puli środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki

zdrowotnej, które będą udzielane w ramach systemu podstawowego

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki (rozliczanych w formie ryczałtu

systemu zabezpieczenia i odrębnie);

— finansowania świadczeń udzielanych przez świadczeniodawców wyłonionych

w wyniku przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ postępowań

w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

— uzupełnienia puli środków przeznaczonych na sfinansowanie waloryzacji

wyceny świadczeń opieki zdrowotnej;

— finansowania świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w rodzaju

podstawowa opieka zdrowotna;
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— finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych w ramach całkowitego budżetu na
refundację;

— sfinansowania potencjalnie wyższych niż pierwotnie planowano skutków
finansowych realizacji w 2016 r. przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dni 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 i 1628) w zakresie świadczeń
udzielanych przez pielęgniarki i położne;

— finansowania indywidualnie zidentyfikowanych potrzeb poszczególnych
oddziałów wojewódzkich wynikających z realizacji priorytetów regionalnych
i konieczności zabezpieczenia świadczeniobiorcom dostępu do świadczeń
opieki zdrowotnej.

Źródłem finansowania ww. wzrostu nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej były
środki pochodzące ze zwiększenia planowanych przychodów ze składek na
ubezpieczenie zdrowotne, pozostałych przychodów oraz przychodów finansowych
Funduszu w roku 2017;

— w trybie art. 124 ust. 4 I 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, zgodnie
z informacją przekazaną Ministrowi Zdrowia i Ministrowi Rozwoju i Finansów przy
pismach:

— z 14 grudnia 2017 r. dokonano zwiększenia planowanych nakładów na
świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ łącznie
o 438 tys. zł. Źródłem finansowania ww. wzrostu nakładów na świadczenia
opieki zdrowotnej były środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczone na
pokrycie poniesionych przez oddziały wojewódzkie Funduszu kosztów z tytułu
sfinansowania zakładom lecznictwa uzdrowiskowego częściowej odpłatności za
koszty wyżywienia i zakwaterowania osób zwolnionych z ich ponoszenia na
podstawie przepisu art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie
stosowania wyrobów zawierających azbest;

— 18 grudnia 2017 r. dokonano zwiększenia planowanych nakładów na
świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ w następstwie
przepisu art. 15a ust. 1 ustawy Z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, łącznie
o 1 000 000 tys. zł, z tego:

- o 53 946 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń
gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 31d w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy (tj.
świadczeń wysokospecjalistycznych);

- o 946 054 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń
gwarantowanych innych niż wysokospecjalistyczne.

Źródłem finansowania ww. wzrostu nakładów na świadczenia opieki
zdrowotnej były środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczone na
finansowanie świadczeń gwarantowanych, w tym świadczeń
wysokospecjalistycznych udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających
z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

— w trybie art. 124 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, przyjętej
zarządzeniem Prezesa NFZ nr 52/2017/DEF z dnia 19 lipca 2017 r. Prezes NFZ dokonał

str. 32



ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2017 ROK

zwiększenia planowanych nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach
wojewódzkich NFZ łącznie o 737 802 tys. zł, w celu zabezpieczenia finansowania

świadczeń opieki Zdrowotnej, które będą udzielane w ramach podstawowego
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki (rozlicznych w formie ryczałtu systemu
zabezpieczenia i odrębnie) oraz po przeprowadzeniu postępowań w sprawie zawarcia
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Źródłem finansowania ww. wzrostu
nakfadów na świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich były środki
pochodzące z uruchomienia w planie finansowym Funduszu środków z rezerwy
ogólnej;

— w trybie art. 129 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, przyjętych
zarządzeniami Prezesa NFZ: nr 10/2017/DEF z dnia 16 lutego 2017 r., nr 70/2017/DEF

z dnia 11 sierpnia 2017 r., nr 86/DEF/2017 z dnia 15 września 2017 r. oraz nr
113/2017/DEF z dnia 15 listopada 2017 r. Prezes NFZ dokonał zwiększenia
planowanych nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich
Funduszu łącznie o 1 573 100 tys. zł w celu:

— zmniejszenia liczby osób oczekujących na operację usunięcia zaćmy oraz
operację wszczepienia endoprotezy;

— zwiększenia dostępności do świadczeń diagnostyki obrazowej w zakresie
tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, leczenia przewlekłego
wirusowego zapalenia wątroby typu C;

— zwiększenia finansowania świadczeń udzielanych w specjalistycznych
oddziałach dziecięcych, w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii oraz
„nielimitowanych” świadczeń diagnostyki onkologicznej lub leczenia
onkologicznego udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia
onkologicznego;

— sfinansowania świadczeń opieki zdrowotnej, które zostały wykonane
i niesfinansowane w roku 2017 oraz w latach poprzednich.

Rysunek 13 Źródła finansowania zwiększenia planowanych nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej

w oddziałach wojewódzkich NFZ w 2017r.

ŹRÓDŁA ZWIĘKSZENIA NAKŁADÓW NAŚWIADCZENIAOPIEKI ZDROWOTNEJ W ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NFZ W 2017 ROKU
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Skierowane do oddziałów wojewódzkich Funduszu dodatkowe środki finansowe istotnie
zwiększyły możliwości oddziałów zarówno w zakresie prowadzonego procesu przebudowy
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i renegocjacji wartości kontraktów ze
świadczeniodawcami, jak i w zakresie sfinansowania świadczeń ponadumownych
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zrealizowanych i niesfinansowanych w latach poprzednich. Dokonany w roku 2017 wzrost

planowanych nakładów NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej o 4 516 777 tys. zł, w tym

w oddziałach wojewódzkich o 5 006 095 tys. zł był wyższy od dokonanego w roku 2016

o 2 306 497 tys. zł (tj. o 104,39%), w tym w oddziałach wojewódzkich Funduszu wyższy

o 2 795 815 tys. zł (tj. o 126,52%).

Rysunek 14 wartość dodatkowych środków finansowych skierowanych przez Prezesa NFZ na zwiększenie

planowanej wartości kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2004-2017 i ich dynamika
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3.4.2. REALIZACJA PLANU KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WEDŁUG RODZAJÓW
ŚWIADCZEŃ

W trakcie 2017 roku oddziały wojewódzkie finansowały zrealizowane przez

świadczeniodawców świadczenia opieki zdrowotnej zgodnie z postanowieniami umów

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadziły stały monitoring ich realizacji poprzez

m.in. analizę poziomu oraz przyczyn niewykorzystywania przez świadczeniodawców środków

finansowych przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej (tzw.

„niewykonań”) oraz analizę poziomu i przyczyn powstawania wyższej niż określona w umowie

realizacji świadczeń zdrowotnych (tzw. „nadwykonań”). Ocena stopnia zaangażowania środków

ujętych w planie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oddziałów wojewódzkich w zawarte ze

świadczeniodawcami umowy o udzielanie świadczeń, a także wyniki prowadzonej na bieżąco

w trakcie roku analizy dostępu do świadczeń zdrowotnych (tj. liczby osób oczekujących i czasu

oczekiwania na realizację świadczeń) i stopnia zaawansowania w realizacji wyznaczonych,

zarówno na poziomie oddziału wojewódzkiego jak i Centrali Funduszu priorytetów

zdrowotnych, w powiązaniu z wynikami analizy danych epidemiologicznych w regionie były

podstawą decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu 0:

— przeznaczeniu środków finansowych skierowanych do oddziałów wojewódzkich

Funduszu wwyniku dokonanych wtrakcie roku zmian planu finansowego na zakup

dodatkowych świadczeń zdrowotnych;

— dokonaniu ewentualnej alokacji środków między poszczególnymi pozycjami planu

kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z prowadzonymi zmianami warunków

finansowych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i dokonywaniem

przesunięć środków finansowych:

— w poszczególnych umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

(tj. przebudowy umów uwzględniającej przesunięcia środków między

zakresami świadczeń);
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— lub pomiędzy umowami o udzielanie świadczeń świadczeniodawcy

(tj. przesunięcia środków pomiędzy różnymi umowami Zawartymi przez

świadczeniodawcę);

m.in. na wnioski świadczeniodawców kierowane do oddziałów wojewódzkich

Funduszu po upływie kwartału kalendarzowego, zgodnie z przepisami 20 i 21

załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1146 i z 2017 r. poz. 1809);

— przeprowadzeniu rozliczenia tzw. nadwykonań:

— ze środków uzyskanej z budżetu państwa dotacji w wysokości 1 mld zł, tj.

sfinansowania świadczeń gwarantowanych, w tym wysokospecjalistycznych,

niesfinansowanych, niezrzeczonych i nieprzedawnionych udzielonych

w okresie 2006-2016 i styczeń - wrzesień 2017 r. ponad kwotę zobowiązania

wynikającą z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

— po dokonaniu przez oddziały wojewódzkie Funduszu rozliczenia świadczeń

opieki zdrowotnej za grudzień 2017 roku, potwierdzeniu sald rozliczeń

i podsumowaniu środków, których nie wykorzystali świadczeniodawcy

realizujący kontrakty w danym roku poniżej planu, poprzez dokonywanie
zmiany warunków finansowych umowy o udzielanie świadczeń opieki

zdrowotnej w postaci aneksu rozliczającego zamknięty okres rozliczeniowy lub

zawarcie ze świadczeniodawcą ugody pozasądowej.

Procesowi finansowania zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej podlegały świadczenia

zdrowotne zakontraktowane przez oddziały wojewódzkie w ramach poszczególnych rodzajów

świadczeń a wartość wszystkich środków faktycznie przekazanych świadczeniodawcom
w danym roku za zrealizowane świadczenia zdrowotne, w tym na podstawie ugód

pozasądowych lub aneksów rozliczających, zawierała się w wartości przewidzianej w planie

finansowym oddziału wojewódzkiego NFZ na dany rok w danym rodzaju świadczeń

zdrowotnych. Zgodnie bowiem z zasadą obowiązującą jednostki sektora finansów publicznych,

do którego należy NFZ, zakres upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków

publicznych:

— wyznaczają kwoty wydatków określone w planie finansowym jednostki, które stanowią

nieprzekraczalny limit i górną granicę upoważnienia do ich dokonywania (powyższe

wynika również z treści art. 132 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,

zgodnie z którą łączna wysokość zobowiązań Funduszu wynikających z zawartych ze
świadczeniodawcami umów nie może przekroczyć wysokości kosztów przewidzia nych

na ten cel w planie finansowym Funduszu);

— Fundusz zobowiązany jest do finansowania świadczeń udzielonych w okresie

rozliczeniowym, do kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy,

określonej w umowie dla danego zakresu świadczeń (zgodnie z przepisami 14

załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej);

co oznacza, że zrealizowane w danym okresie sprawozdawczym świadczenia opieki zdrowotnej,

zarówno udzielone ze względu na zagrożenie życia i zdrowia, jak i tzw. planowe finansowane są
do poziomu określonego w planie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy.
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Wydatkowanie środków publicznych ponad wartość określoną w planie finansowym nosiłoby

znamiona czynu określonego w przepisach art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311,
2110.) i byłoby działaniem sprzecznym z przepisami art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Dokonane zmiany warunków finansowych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

przeprowadzone zarówno na wniosek świadczeniodawców, jaki i z inicjatywy oddziałów
wojewódzkich Funduszu, uwzględniające wyniki analizy stopnia wykorzystania przez

świadczeniodawców środków zaangażowanych w umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej ukierunkowane byty na optymalne wykorzystanie środków finansowych
przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w planach

oddziałów wojewódzkich.

Poniesione w roku 2017 w oddziałach wojewódzkich Funduszu koszty świadczeń zdrowotnych
mieściły się w ich planowanych budżetach i w poszczególnych oddziałach wojewódzkich

ukształtowały się następująco.

Tabela 7 Realizacja planu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej wg jednostek organizacyjnych NFZ w roku 2017 na

tle ich wykonania w roku 2016

Iw tys. zE

Oddziałwojewddzki
Wykonanie Plan Wykonanie %realizacji Dynamika

2016 r. na 2017 r. 2017 r. planu 2017/2016

— 1 2 3 4 5.4/3 6.4/2

1 Dolnolląski 5 306 01149 5 861 944 5 776 237,45 9854% 10886%

2 Kujawsko-Pomorski 3 794 17203 4 193 549 4 170 864,25 99,45% 109,93%

3 Lubelski 3 985 670,72 4 378 672 4 335 948,99 99,02% 108,79%

4 Lubuski 1 818 961,07 1 952 927 E 887 552,93 96,65% 103,77%

3 Łodzki 478414098 5204067 507749967 97 57% 106 13/

6 Małopolski 6 062 368,30 6 608 595 6 521 664,82 98,68% 107,58%

7 Mazowiecki 10 209 269,76 11 296 982 11 193 593,53 99,08% 109,64%

8 Opolski 1 709 202 97 1 869 188 1 842 795 67 98 59% 107 82%

9 Podkarpacki 3 728522 33 4 060 434 4 029 040 67 99 23% 108 06%

10 Podlaski 2 137 228 12 2 295 189 2 269 726 97 98 89% 106 20%

11 Pomorski 4086497 21 4 435 686 4 334 397 45 97 72% 106 07%

12 ląski 8 632 866 91 9 380 915 9 173 687 88 97 79% 106 26%

13 Świętokrzyski 236303375 2 551036 249369867 97 75, 105 53%

14 Warmińsko Mazurski 249107105 2 684 200 267288734 99 586 107 30%

15 Wielkopolski 6 276 959,62 6 964 333 6 796 913,82 97,60% 108,28%

16 Zachodniopomorski 3 065 713,19 3 325 835 3 258 560,89 97,98% 106,29%

0W NFZ 70 451 689,50 77 064 372 75 835 071,00 98,40% 107,64%

Centrala 511 143,48 595 092 512 629,68 86,14% 100,29%

Razem NFZ 70 962 832,98 77659 464 76 347 700,68 98,31% 107,59%

W rezultacie podjętych przez oddziały wojewódzkie Funduszu działań wartość poniesionych

przez NFZ w 2017 r. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej wyniosła 76 347 700,68 tys. zł

i stanowiła 98,31% wielkości planowanej, w tym w oddziałach wojewódzkich wyniosła

75 835 071,00 tys. zł i stanowiła 98,40% wielkości planowanej. Odnotowana w ewidencji

pozabilansowej Funduszu, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2017 r., wartość

świadczeń ponadumownych wyniosła 104 345,44 tys. zł i stanowiła 0,13% planowanych na rok
2017 kosztów świadczeń zdrowotnych NFZ.
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Tabela 8 Wartość świadczeń ponadumownych w latach 2008 - 2017 oraz wskaźnik udziału tych kosztów

w planowanej na dany rok wartości kosztów świadczeń opieki zdrowotnej

Iw tys. zł]

WyszczególnIenIe; 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.

Wartość świadczeń ponadumownych

(ponadlimitowych) wykonanych przez

świadczeniodawcówwokresie od 418 82843 1 602 331,01 1 065 64201 1 814 455,53 1 463 790,49 953 623,16 842 653,31 332 744,06 417 063,95 104 345,44
01.01 do końca okresu

sprawozdawczego

% udział świadczeń ponadumownych w

planowanej wartośclkosztówśw]adczeń 0,80% 2,89% 1,86% 3,11% 2,36% 1,49% 1,31% 0,49% 0,58% 0,13%
opieki zdrowotnej

Odnotowany na koniec 2017 r. wskaźnik poziomu realizacji planowanych kosztów świadczeń
zdrowotnych wynikał w szczególności z:

— ograniczonych możliwości dokonywania przez oddziały wojewódzkie Funduszu
przebudowy warunków finansowych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

wynikających w szczególności z rozbieżności terminu zakończenia alokacji środków
między poszczególnymi pozycjami planu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej

Funduszu (upływającego w ostatnim dniu roku, którego plan dotyczy), a datą
wyznaczoną przepisami 23 ust. 1 i 27 załącznika do rozporządzenia Ministra

Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, uprawniającymi świadczeniodawcę do korygowania raportu będącego

podstawą wystawienia rachunku najpóźniej W terminie 40 dni po upływie okresu
rozliczeniowego, oraz dokonania rozliczenia wykonania umowy najpóźniej w terminie

45 dni po upływie okresu rozliczeniowego;

— niepełnej realizacji przez część świadczeniodawców zakontraktowanych na 2017 r.
świadczeń opieki zdrowotnej wynikającej z:

— zasad kontraktowania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej określonych

przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej;

— przyczyn pozostających po stronie świadczeniodawców (tj. zakłócenia

w realizacji harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych);

— możliwości swobodnego wyboru przez świadczeniobiorcę świadczeniodawcy

realizującego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

— niepełnej realizacji planu w poz. całkowity budżet na refundację (na poziomie 98,90%
wartości planowanej) będącej następstwem m.in. rzeczywistej realizacji przez
pacjentów recept na zaordynowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Struktura zrealizowanych w roku 2017 kosztów świadczeń opieki zdrowotnej ukształtowała się
w sposób następujący.
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Rysunek 15 Struktura kosztów świadczeń opieki zdrowotnej NFZ w roku 2017

3.4.2.1. PODSTAWOWA OPI EKA ZDROWOTNA
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Z analizy wartości poniesionych przez NFZ w roku 2017 kosztów świadczeń opieki zdrowotnej

wynika, że najwyższy udział w strukturze kosztów świadczeń zdrowotnych, podobnie jak
w latach poprzednich, stanowiły koszty leczenia szpitalnego z udziałem 50,67%. Kolejne istotne
udziały w strukturze kosztów świadczeń zdrowotnych w roku 2017 stanowiły koszty
podstawowej opieki zdrowotnej z 13,37% udziałem w strukturze, koszty refundacji aptecznej

z 10,83% udziałem w strukturze oraz koszty ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, której udział
w strukturze kosztów ukształtował się na poziomie 7,38%. Najniższy udział w strukturze
kosztów świadczeń zdrowotnych ogółem stanowiły koszty świadczeń opieki zdrowotnej

udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej, których udziat w strukturze wyniósł

0,05%.

Rysunek 16 Koszty w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w latach 2004-2017 i ich dynamika
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W ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane były świadczenia świadczeniobiorcom,

którzy dokonali wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ poprzez złożenie

odpowiedniej deklaracji wyboru, a w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia również
osobom niezadeklarowanym. Świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej realizowane były
w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej, placówkach

socjalizacyjnych, opiekuńczych, interwencyjnych oraz resocjalizacyjnych. W 2017 r. w ramach
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podstawowej opieki zdrowotnej realizowane były świadczenia gwarantowane w następujących

przedmiotach umowy:

— świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

— świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

— świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w tym świadczenia położnej POZ

w programie profilaktyki raka szyjki macicy pod warunkiem spełnienia wymagań przez

świadczeniodawcę do udzielania przedmiotowych świadczeń;

— świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania

i wychowania, zwane dalej świadczeniami pielęgniarki szkolnej;

— świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ (realizowane w dni

powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne —

całodobowo);

— transport sanitarny w POZ.

W roku 2017 zwiększono finansowanie świadczeń:

— rozliczanych na podstawie cen jednostkowych (profilaktyka chorób układu krążenia,

zwanych dalej ChUK, oraz wczesnej diagnostyki i leczenia ChUK i cukrzycy);

— realizowanych przez lekarza POZ dla populacji w grupach wiekowych 40-65 r. ż.

i powyżej 65. r. ż. z uwagi na obciążenia kosztowe wynikające z liczby udzielanych

świadczeń pacjentom w ww. przedziałach wiekowych oraz ich kosztochłonność;

— dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, realizowanych

przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położne podstawowej opieki

zdrowotnej i pielęgniarki lub higienistki udzielające świadczeń w środowisku nauczania

i wychowania, w związku z realizacją postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).

Włączenie dodatkowych środków w wysokość kapitacyjnej stawki rocznej zapewniło

średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych podstawowej

opieki zdrowotnej od dnia 1 września 2017 r. zgodnie z wymogami określonymi w ww.

rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

W 2017 roku, podobnie jak w latach poprzednich, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

realizowane finansowane były profilaktyczne programy zdrowotne, tj.:

— program profilaktyki chorób układu krążenia;

— program profilaktyki gruźlicy,

kontynuowano także finansowanie programu zdrowotnego p.n. pobranie materiału z szyjki
macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

Ponadto w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz.

844) wprowadzającej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki

zdrowotnej, zwany dalej systemem zabezpieczenia lub siecią szpitali, oraz wydaniem

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz.

1300), od 1 października 2017 r. wprowadzono zmiany w finansowaniu i organizacji realizacji

świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (zwanej dalej NiŚOZ) oraz zobowiązano
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świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomu szpitali 1, II, III stopnia zabezpieczenia oraz
szpitali pediatrycznych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych świadczenia nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej podzielone zostały na 4 zakresy, tj. NiŚOZ realizowaną

w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na
obszarze zabezpieczenia wtym:

— do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie podstawowym;

— do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym;

— powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie podstawowym;

— powyżej 50tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym.

Obszary zabezpieczenia świadczeń NiŚOZ określone zostały przez dyrektorów oddziałów
wojewódzkich Funduszu, z uwzględnieniem wykazu podmiotów zakwalifikowanych do sieci
szpitali oraz obszarów zabezpieczania określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.).

Poniesione w roku 2017 koszty podstawowej opieki zdrowotnej wyniosły 10 209 242,12 tys. zł
i były wyższe od kosztów w roku 2016 o 747 747,23 tys. zł (tj. o 7,90%).

3.4.2.2. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Rysunek 17 Koszty w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w latach 2004-2017 i ich dynamika
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W ramach umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka

specjalistyczna (zwanym dalej AOS) realizowane były świadczenia w poradniach
specjalistycznych, ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (ASDK)
i kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna (KAOS). Jednocześnie od 1 października

2017 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającej

system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, część
świadczeń realizowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna została objęta
systemem zabezpieczenia.

Realizowane w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej świadczenia objęły:
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— świadczenia specjalistyczne (świadczenia z grupy świadczeń zabiegowych

i zachowawczych) oraz świadczenia specjalistyczne pierwszorazowe realizowane na
rzecz pacjentów pierwszorazowych;

— świadczenia specjalistyczne kompleksowe — świadczenie polegające na kompleksowej

ocenie stanu zdrowia pacjenta i opiece specjalistycznej nad pacjentem z cukrzycą oraz

nad pacjentem zakażonym HIV leczonym lekami antyretrowirusowymi (ARy);

— świadczenia pohospitalizacyjne — świadczenia realizowane w okresie do 30 dni od dnia
zakończenia hospitalizacji przez podmiot, który udzielił świadczenia z zakresu leczenia

szpitalnego, związane z nią przyczyną, obejmującą ocenę przebiegu leczenia po
zakończonej hospitalizacji.

W roku 2017 kontynuowano wprowadzone w roku 2015 zasady realizacji i rozliczania

świadczeń udzielanych przez poradnie specjalistyczne, w tym:

— produkty rozliczeniowe: porada receptowa;

— procedury postępowania diagnostyczno-leczniczego w ramach pakietu onkologicznego,

w tym nielimitowane świadczenia udzielane pacjentom na podstawie karty diagnostyki

i leczenia onkologicznego związane z diagnostyką i leczeniem nowotworów złośliwych;

— zasady rozliczania świadczeń AOS uwzględniające zastosowanie współczynnika
korygującego cenę świadczenia premiującego świadczeniodawców, którzy w ciągu

6 tygodni postawią diagnozę i określą zasady dalszej opieki nad pacjentem.

Jednocześnie w 2017 roku w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej kontynuowano

realizację i finansowanie następujących profilaktycznych programów zdrowotnych:

— pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego (etap
podstawowy programu profilaktyki raka szyjki macicy);

— program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry (badanie przesiewowe w kierunku

wczesnego rozpoznania jaskry).

Poniesione w roku 2017 koszty w tym rodzaju świadczeń wyniosły 5 634 998,13 tys. zł i były
niższe od wielkości planowanej o 2,33%, oraz niższe od kosztów z tego tytułu poniesionych

w roku 2016 o 165 625,15 tys. zł.

Odnotowana na koniec 2017 r. niższa niż w roku 2016 wartość kosztów świadczeń w rodzaju
ambulatoryjna opieka specjalistyczna jest pochodną włączenia, począwszy od października

2017 r., świadczeń realizowanych w tym rodzaju świadczeń zdrowotnych do system

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i zmiany sposobu ich
finansowania. Powyższa zmiana nie wpłynęła jednak na ograniczenie liczby jednostek
rozliczeniowych zrealizowanych w IV kwartale 2017 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka
specjalistyczna w ramach PSZ w odniesieniu do wartości analogicznych świadczeń
zrealizowanych w IV kwartale 2016 r. Liczba jednostek rozliczeniowych zrealizowanych w IV

kwartale 2017 r. w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna wyniosła 632 022 923 i była
wyższa o 7,08% (tj. o 41 802 277 jednostek rozliczeniowych) od wartości analogicznych
świadczeń zrealizowanych w IV kwartale 2016 r.
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3.4.2.3. LECZENIE SZPITALNE

Rysunek 18 Koszty w rodzaju leczenie szpitalne w latach 2004-2017 i ich dynamika
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Świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w rodzaju leczenie szpitalne to kompleksowe
świadczenia zdrowotne wykonywane całą dobę, polegające na diagnozowaniu, leczeniu,
pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych
i całodobowych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Wprowadzone w trakcie 2017 r. zmiany w warunkach realizacji i rozliczania świadczeń
w rodzaju leczenie szpitalne dotyczyły w szczególności:

— ujednolicenia wartości punktowych jednostek rozliczeniowych pomiędzy leczeniem
szpitalnym a ambulatoryjną opieką specjalistyczną, co było konsekwencją przepisów
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia
sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego za bezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej oraz wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających
ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1783);

— skorygowania wyceny punktowej świadczeń w związku z ponoszonymi przez
świadczeniodawców rosnącymi kosztami, będącymi pochodną wzrostu ogólnych
kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, których wyceny nie były
kompleksowo podnoszone od 2011 r. (od 1 lipca 2017 r. zwiększenie wyceny o 2% oraz

od 1 października 2017 r. zwiększenie o 4% (w tym o 2% od 1 lipca 2017 r.));

— zaimplementowania nowych taryf dla świadczeń tj.: przeszczepienie płuca,
przeszczepienie komórek przytarczyc, wspomaganie serca pompami implantowalnymi,
opublikowanych przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;

— podzielenia zakresu p.n. operacje wad serca i aorty piersiowej na zakresy dla dzieci
i dorosłych w celu dostosowania wymagań Funduszu do przepisów rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru
ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372 z późn. zm.);

— wprowadzenia współczynnika korygującego o wartości 1,2 przy rozliczaniu świadczeń
wysokospecjalistycznych z zakresów obejmujących operacje wad serca i aorty
piersiowej, w celu zwiększenia dostępności do tych świadczeń. Wysokość

współczynnika ustalono w oparciu o wyniki analizy kosztowej tych świadczeń
przekazanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
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— dokonania zmian w katalogu produktów dodatkowych. Produkty tj. przetoczenie osocza

i przetoczenie krioprecypitatu zastąpiono produktami: przetoczenie osocza po karencji

i przetoczenie krioprecypitatu po karencji;

— zaktualizowania załączników nr 3a i 3b dotyczących skali TISS — 28, w celu zachowania
jednolitych zasad rozliczania skali TISS — 28 w ramach umów na udzielanie świadczeń

w rodzaju leczenie szpitalne i w rodzaju leczenie szpitalne — świadczenia
wysokospecjalistyczne;

— wprowadzenia, zarządzeniem w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
umów w rodzaju leczenie szpitalne — świadczenia kompleksowe (zarządzenie Nr
38/2017/DSOZ Prezesa NFZ z 29 maja 2017 r. z późn. zm.), kompleksowej opieki po
zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) obejmującej świadczenia z zakresu leczenia
szpitalnego, rehabilitacji i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Utworzenie nowego
rodzaju umowy wynikało ze zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia

z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 2163), rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U.
poz. 2164) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 2162). Wymienione rozporządzenia wprowadziły do
wykazu świadczeń gwarantowanych nowe świadczenie gwarantowane - opieka
kompleksowa po zawale mięśnia sercowego. Świadczeniodawcy realizujący

świadczenia w zakresie opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego, są

zobowiązani zagwarantować pacjentowi skoordynowaną kompleksową realizację
świadczeń - obejmującą zarówno postępowanie diagnostyczno — terapeutyczne, jak
również specjalistyczną opiekę ambulatoryjną oraz w zależności od wskazań
medycznych różne formy rehabilitacji.

Ponadto, w roku 2017 NFZ kontynuował wprowadzony z dniem 1 stycznia 2015 r. model
udzielania świadczeń dla osób, u których wystąpiło podejrzenie choroby nowotworowej oraz
osób ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, tzw. pakiet onkologiczny. Model ten umożliwia
pacjentom uzyskanie jak najszybszego dostępu do diagnostyki i bezzwłocznego rozpoczęcia
leczenia. Pakietem onkologicznym objęto nielimitowane świadczenia związane z diagnostyką
i leczeniem nowotworów złośliwych w ramach karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

(zwanej DiLO) oraz „szybką ścieżkę” dla osób z podejrzeniem chorób nowotworowych.
Na szybką ścieżkę onkologiczną składają się trzy elementy: szybka diagnostyka, szybkie
leczenie, skoordynowana opieka długofalowa po zakończonym leczeniu. Przyjęty standardowo
warunkami realizacji umów czas trwania procesu, od momentu wydania pacjentowi przez
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego karty DiLO do momentu potwierdzenia diagnozy
i rozpoczęcia leczenia, wynosi do 9 tygodni.

Mając na uwadze wielodyscyplinarny charakter terapii w schorzeniach onkologicznych oddziały
wojewódzkie Funduszu dążyły do optymalnego ich finansowania, uwzględniając
kompleksowość i ciągłość realizowanych świadczeń onkologicznych. Z danych sprawozdanych
przez świadczeniodawców wynika, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
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świadczeniodawcy wydali 212 679 kart DiLO (kart nieanulowanych), wykonali 81 984
diagnostyk wstępnych oraz 76 568 diagnostyk pogłębionych, a także zwołali 134 317 Konsyliów.

Jednocześnie w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającej
tzw. sieć szpitali (O czym szerzej w pkt 3.4.3 niniejszego sprawozdania) oraz wydanych
rozporządzeń Ministra Zdrowia wprowadzających regulacje dotyczące systemu podstawowego
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w celu ujednolicenia stosowanego
nazewnictwa jednostek sprawozdawczych służących do wyliczenia wartości ryczałtu systemu
zabezpieczenia na dany okres rozliczeniowy, w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie
świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w izbie przyjęć zrezygnowano
ze stosowanej we wzorach służących do wyliczenia składowej ryczałtu za funkcję stawki za
punkt ta). Stawka za punkt w szpitalnym oddziale ratunkowym i izbie przyjęć przyjmuje wartość
1 zł, a stosownemu przeliczeniu uległy wagi poszczególnych kategorii stanu zdrowia pacjenta
w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SaR) i izbach przyjęć CIP). NFZ dokonał ujednolicenia

stosowanych przez 0W NFZ wartości stawek bazowych w SOR oraz doprecyzował zasady
określania niniejszej stawki. Równolegle do powyższych działań NFZ dokonał zmian w zasadach
premiowania podmiotów posiadających w swojej strukturze centrum urazowe lub centrum

urazowe dla dzieci.

Poniesione przez NEZ w roku 2017 koszty leczenia szpitalnego w łącznej wysokości

38 682 366,69 tys. zł, stanowiły 98,33% wielkości planowanej i były wyższe od kosztów
poniesionych w roku 2016 o 3 645 779,00 tys. zł (tj. o 10,41%).

Zmiana w zakresie organizacji jak i finansowania świadczeń realizowanych w rodzaju leczenie
szpitalne w ramach sieci szpitali nie spowodowała ograniczenia liczby jednostek
rozliczeniowych zrealizowanych w rodzaju leczenie szpitalne w IV kw. 2017 r. w odniesieniu do
wartości analogicznych świadczeń odnotowanej w IV kw. 2016 r. Liczba jednostek

rozliczeniowych zrealizowanych w IV kwartale 2017 r. w ramach systemu podstawowego
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wyniosła
8 488 600 689 i była wyższa o 8,64% (tj. o 675 309 680 jednostek rozliczeniowych) od wartości

analogicznych świadczeń zrealizowanych w IV kwartale 2016 r.

3.4.2.4. OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Rysunek 19 Koszty w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w latach 2004-2017 ich dynamika
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Świadczenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowane były
w warunkach:
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— stacjonarnych: oddziałów psychiatrycznych, oddziałów leczenia uzależnień;

— oddziału/ośrodka dziennego: psychiatrycznego, leczenia uzależnień;

— ambulatoryjnych: poradni psychiatrycznych, zespołu leczenia środowiskowego, poradni
leczenia uzależnień.

Wprowadzone przez NFZ w roku 2017 zmiany w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia
uzależnień dotyczyły w szczególności:

— zaimplementowania do zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, zmian
dotyczących leczenia elektrowstrząsami chorych z za burzeniami psychicznymi zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r. zmieniającego

rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu

w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 498);

— zwiększenie wyceny punktowej świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień wynikające z ogólnego wzrostu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.

Ponadto w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży

i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860), Prezes stosownymi zarządzeniami, w tym zarządzeniem

zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia

koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem zdefiniował nowy zakres świadczeń w rodzaju

świadczenia odrębnie kontraktowane o nazwie — koordynowana opieka nad osobami
z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR). Realizacja zakresu skierowana jest do
świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie

uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży oraz
realizującym świadczenia dedykowane osobom z autyzmem dziecięcym lub świadczenia dla
osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Zrealizowane w 2017 roku koszty świadczeń zdrowotnych w tym rodzaju świadczeń w łącznej

wysokości 2 662 276,55 tys. zł, stanowiły 97,95% wartości planowanej i były wyższe od kosztów
poniesionych w roku 2016 o 193 354,56 tys. zł (tj. o 7,83%).

3.4.2.5. REHABILITACJA LECZNICZA

Rysunek 20 Koszty w rodzaju rehabilitacja lecznicza w latach 2004-2D17 ich dynamika
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Świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza realizowane były w warunkach:

— ambulatoryjnych: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, fizjoterapia
ambulatoryjna;

str. 45



ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2017 ROK

— domowych: fizjoterapia domowa;

— w ośrodku/oddziale dziennym: rehabilitacja ogólnoustrojowa, kardiologiczna,

pulmonologiczna, dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, osób z dysfunkcją wzroku

oraz słuchu i mowy;

— stacjonarnych: rehabilitacja ogólnoustrojowa, neurologiczna, pulmonologiczna,

kardiologiczna, leczenie dzieci ze śpiączką.

Wprowadzone w trakcie 2017 r. zmiany w rodzaju rehabilitacja lecznicza dotyczyły

w szczególności:

— włączenia do finansowania świadczeń — leczenie dorosłych chorych ze śpiączką oraz

hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej;

— zasad sprawozdawania i finansowania świadczeń, w tym:

— w rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej, w której określono nowe zasady

rozliczania świadczeń poprzez tzw. Jednorodne Grupy Pacjentów, zwane dalej

JGP. Nowe zasady rozliczania świadczeń wprowadzone zostały z myślą

o pacjentach po leczeniu operacyjnym, ortopedycznym, urazach

wielonarządowych czy oparzeniach, którzy wymagają szybkiego rozpoczęcia

rehabilitacji stacjonarnej. Fundusz finansuje ich leczenie odpowiednio wyższą

stawką za osobodzień pobytu w oddziale rehabilitacji, pod warunkiem

wczesnego rozpoczęcia rehabilitacji poszpitalnej (do 6 miesięcy);

— w lekarskiej ambulatoryjnej opiece rehabilitacyjnej, gdzie do dotychczasowego

produktu - porada lekarska, dodano nowe produkty rozliczeniowe:

— poradę lekarską kompleksową obejmującą co najmniej 1 procedurę

diagnostyczną obrazową lCD-9 lub co najmniej 2 procedury

diagnostyczne laboratoryjne,

— poradę lekarską zabiegową obejmującą co najmniej jedną procedurę

zabiegową.

Ponadto od dnia 1 października 2017 r. rehabilitacja lecznicza realizowana w ośrodkach

dziennych i w warunkach stacjonarnych została włączona do podstawowego szpitalnego

zabezpieczania świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ).

Poniesione w 2017 r. koszty rehabilitacji leczniczej w wysokości 2 384 157,83 tys. zł były niższe

od wartości planowanej o 1,66% i wyższe od kosztów poniesionych w roku 2016 o 148 454,82

tys. zł (tj. o 6,64%).

Zmiana w zakresie organizacji jak i finansowania świadczeń realizowanych w rodzaju

rehabilitacja lecznicza w ramach sieci szpitali nie spowodowała ograniczenia liczby jednostek

rozliczeniowych zrealizowanych w tym rodzaju świadczeń w IV kw. 2017 r. w odniesieniu do

wartości analogicznych świadczeń odnotowanej w IV kw. 2016 r. Liczba jednostek

rozliczeniowych zrealizowanych w IV kwartale 2017 r. w ramach systemu podstawowego

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

wyniosła 186 919 775 i była wyższa o 9,45% (tj. o 16 141 938 jednostek rozliczeniowych) od

wartości analogicznych świadczeń zrealizowanych w IV kwartale 2016 r.
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3.4.2.6. ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI

DŁUGOTERM I NOWEJ

Rysunek 21 Koszty w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w latach

2004-2017 lich dynamika
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opiekuńcze w ramach opieki dlugoterminowej

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej realizowane były

w następujących warunkach:

— stacjonarnych, w tym:

— w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym w warunkach

stacjonarnych, do którego przyjmowani są świadczeniobiorcy dorośli oraz dzieci

z rozpozna niem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń

pielęgnacyjnych, którzy w ocenie świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu

opiekuńczego uzyskali 40 punktów lub mniej w skali Barthel;

— w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym w warunkach

stacjonarnych świadczących świadczenia dla pacjentów dorosłych oraz dzieci

wentylowanych mechanicznie, u których występuje przewlekła niewydolność

oddechowa i którzy wymagają stosowania wentylacji mechanicznej przy

pomocy respiratora w sposób ciągły lub okresowy;

— domowych, w tym:

— w zespole długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży
wentylowanych mechanicznie, którzy nie wymagają hospitalizacji w zakładach

udzielających całodobowych świadczeń, jednak wymagają stałego

specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgniarki i rehabilitacji;

— w formie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej nad przewlekle

chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji

w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy

zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej

udzielanej w warunkach domowych.

Poniesione w 2017 r. koszty świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki

długoterminowej w wysokości 1 480 903,43 tys. zł były wyższe od kosztów poniesionych w roku

2016 o 184 924,64 tys. zł (tj. 14,27%).
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3.4.2.7. OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

Rysunek 22 Koszty w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w atach 20D9-2017 ich dynamika
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Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie

objawowe pacjentów chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu,

postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka paliatywna i hospicyjna realizowana jest
w zakresach: świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym,

świadczenia w hospicjum domowym, świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci,
świadczenia w poradni medycyny paliatywnej.

W lutym 2017 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia

2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U poz. 236), na mocy których wprowadzona do realizacji nowe
świadczenie gwarantowane — perinatalną opiekę paliatywną. Opieką tą obejmuje się dzieci

z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Opieką objęci są także
rodzice dziecka, w tym będącego w fazie prenatalnej. Świadczenie rozliczane jest jako
kompleksowa opieka, podczas której liczba porad i konsultacji lekarskich oraz psychologicznych

dostosowana jest do potrzeb dziecka i jego rodziców.

Poniesione w 2017 r. koszty opieki paliatywnej i hospicyjnej w wysokości 667 616,10 tys. zł były
niższe od wartości planowanej o 1,67% i wyższe od kosztów poniesionych z tego tytułu w roku

2016 o 209 704,24 tys. zł (tj. o 45,80%).

3.4.2.8. LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Rysunek 23 Koszty w rodzaju leczenie stomatologiczne w latach 2004— 2017 i ich dynamika
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W rodzaju leczenie stomatologiczne wyodrębniono następujące zakresy (grupy świadczeń

gwarantowanych); świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne

dla dzieci i młodzieży do ukończenia 12. roku życia, świadczenia ogólnostomatologiczne

udzielane w znieczuleniu ogólnym, świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców

z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, świadczenia chirurgii

stomatologicznej i periodontologii, świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży, świadczenia

protetyki stomatologicznej, świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po

chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki, świadczenia stomatologicznej

pomocy doraźnej.

Wprowadzone w roku 2017 zarządzeniem nr 23/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu

Zdrowia z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, zmiany

dotyczyły w szczególności;

— wyłączenia gabinetów zlokalizowanych w szkole z konieczności pracy w godzinach

popołudniowych do godz. 12.00;

— upoważnienia dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu do zawiera umów na

obszarze właściwości danego oddziału wojewódzkiego na nie mniej niż pół etatu

przeliczeniowego w odniesieniu do jednej umowy, ale na nie więcej niż jeden etat

przeliczeniowy w odniesieniu do jednego lekarza i jednej umowy, z dostosowaniem

czasu pracy do wymiaru godzinowego realizacji umowy Cz zachowaniem zasady pracy

jeden raz w tygodniu do godz. 12.00);

— wprowadzenia współczynników korygujących wycenę punktową świadczeń, określoną

w katalogu świadczeń stomatologicznych, w tym;

— dzieciom do ukończenia 18. roku życia w ramach zakresów: świadczenia

ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci

i młodzieży do ukończenia 18. roku życia - współczynnik korygujący; 1,3;

— kobietom w ciąży oraz w okresie połogu w ramach zakresu; świadczenia

ogólnostomatologiczne - współczynnik korygujący; 1,2;

— przy udzielaniu świadczeń profilaktycznych wymienionych w załączniku nr 10 do

rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu

leczenia stomatologicznego - współczynnik korygujący; 1,5;

— w sytuacji udzielania przez lekarza specjalistę w dziedzinie periodontologii lub

lekarza dentystę będącego w trakcie specjalizacji z zakresu periodontologii,

wymienionych w zarządzeniu, świadczeń w zakresie świadczenia chirurgii

stomatologicznej i periodontologii oraz świadczenia periodontologii - współczynnik

korygujący; 2,0.

Jednocześnie w 2017 roku, podobnie jak w latach poprzednich, w ramach leczenia

stomatologicznego realizowany i finansowany był profilaktyczny program zdrowotny p.n.

program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki.

W roku 2017 koszty NFZ związane z realizacją świadczeń zdrowotnych realizowanych w rodzaju

leczenie stomatologiczne wyniosły 1 775 986,19 tys. zł i były niższe niż środki zapisane na ten

str. 49



ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2017 ROK

cel w planie finansowym Funduszu o 2,57% oraz wyższe od kosztów poniesionych z tego tytułu

w roku 2016 o 6 832,38 tys. zł (tj. o 0,39%).

3.4.2.9. LECZNICTWO UZDROWISKOWE

Rysunek 24 Koszty w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe w latach 2004-2017 ich dynamika
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Lecznictwo uzdrowiskowe —Dynamika

W rodzaju świadczeń zdrowotnych p.n. lecznictwo uzdrowiskowe realizowane były świadczenia

w następujących zakresach: leczenie ambulatoryjne, leczenie szpitalne i sanatoryjne dla dzieci,
leczenie szpitalne sanatoryjne dorosłych oraz uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych

w szpitalu uzdrowiskowym i sanatorium uzdrowiskowym.

Poniesione w roku 2017 przez oddziały wojewódzkie koszty zrealizowanych świadczeń
zdrowotnych w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe wyniosły 635 442,28 tys. zł i stanowiły

98,89% wartości planowanej. Niepełna realizacja planu wynikała m.in. z:

— odnotowywanych „niedojazdów” pacjentów do uzdrowisk we wskazanych
w skierowaniach terminach;

— odnotowywanych wcześniejszych wyjazdów pacjentów z uzdrowisk, tj. przed terminem
zakończenia turnusu, np. z przyczyn losowych;

— braku możliwości przyznania skierowania kolejnej oczekującej osobie w związku ze zbyt

późną rezygnacją pacjentów z potwierdzonych skierowań na dany termin.

Poniesione w 2017 r. koszty w tym rodzaju świadczeń w odniesieniu do ich realizacji w roku

2016 były wyższe o 7 702,80 tys. zł, tj. o 1,23%.

3.4.2.10. POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY

Rysunek 25 Koszty w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w latach 2007-2017 i ich dynamika
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wiadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny realizowane są

przez zespoły transportu sanitarnego typu „N”. W 2017 r. świadczenia udzielane przez

wyjazdowy zespół sanitarny typu „N” zostały uznane za jeden z profili systemu zabezpieczenia,
w związku z powyższym 16 zespołów transportu sanitarnego typu „N” (z 31 funkcjonujących

w kraju) zostało objętych umową zawartą w ramach PSZ.

Poniesione przez Fundusz w roku 2017 koszty pomocy doraźnej i transportu sanitarnego
wyniosły 45 726,04 tys. zł i stanowiły 95,61% wartości planowanej. Nieznacznie niższa niż

planowano realizacja wynikała w szczególności z niewykorzystania środków przeznaczonych na

ewentualne sfinansowanie transportu zagranicznego na leczenie lub badania diagnostyczne

poza granicami kraju (o których mowa w art. 42i lub 42j ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej), realizowanego odpowiednio na podstawie decyzji dyrektora oddziału

wojewódzkiego Funduszu lub Prezesa NFZ. Poniesione w 2017 r. koszty w tym rodzaju

świadczeń w odniesieniu do ich realizacji w roku 2016 były wyższe o 855,49 tys. zł (tj. o 1,91%).

3.4.2.11. KOSZTY PROFILAKTYCZNYCH PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH FINANSOWANYCH ZE

ŚRODKÓW WŁASNYCH FUNDUSZU

Rysunek 26 Koszty w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne finansowane ze środków własnych Funduszu

w latach 20052017 lich dynamika
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LZ Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych — Dynamika
finansowanych ze srodkow wtasnych Funduszu

W ramach rodzaju świadczeń zdrowotnych p.n. profilaktyczne programy zdrowotne

finansowane ze środków własnych Funduszu w 2017 r. realizowano:

— program profilaktyki raka szyjki macicy (etap diagnostyczny, etap pogłębionej

diagnostyki);

— program profilaktyki raka piersi (etap podstawowy i etap pogłębionej diagnostyki, przy

czym etap podstawowy był rozdzielony na dwa świadczenia uzależnione od miejsca

wykonywania świadczeń — pracownia stacjonarna oraz pracownia mobilna);

program badań prenatalnych;

— program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym: ROChP etap podstawowy

i specjalistyczny).

Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych

Funduszu w roku 2017 wyniosły 172 937,73 tys. zł i były niższe od wielkości planowanej o 7,85%
w związku z niższym niż przewidywano zainteresowaniem świadczeniobiorców realizacją

świadczeń w niektórych zakresach.

Poziom poniesionych w 2017 r. kosztów w odniesieniu do ich realizacji w roku 2016 był wyższy

o 10 495,98 tys. zł (tj. o 6,46%).
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3.4.2.12. ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

Rysunek 27 Koszty w rodzaju świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie w latach 2004-2017 i ich

dynamika
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W ramach rodzaju świadczeń p.n. świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie

realizowane były następujące zakresy świadczeń: kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności

wielostawowej, badania izotopowe, Zaopatrzenie protetyczne (zaopatrzenie w protezy twarzy,

nosa, małżowiny usznej, ektoprotezy), terapia izotopowa, żywienie pozajelitowe w warunkach

domowych, żywienie dojelitowe w warunkach domowych, leczenie spastyczności opornej na

leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej, leczenie cukrzycy

z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci, leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy

insulinowej u dorosłych, badania zgodności tkankowej, badania genetyczne, tlenoterapia

domowa, dializoterapia otrzewnowa, hemodializoterapia, pozytonowa tomografia emisyjna

(PET), teleradioterapia protonowa, domowa antybiotykoterapia dożylna.

W celu uzyskania poprawy opieki nad kobietą w ciąży zakończonej urodzeniem zdrowego

noworodka Fundusz kontynuował w roku 2017 rozpoczęte z dniem 1 lipca 2016 r. finansowane

świadczeń w zakresie koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży. Założeniem ww. programu

było objęcie opieką koordynowaną ciężarnej na wszystkich etapach ciąży, porodu i w okresie

połogu oraz jej nowo narodzonym dzieckiem, przez współpracujący ze sobą zespół medyczny

złożony z lekarza ginekologa, położnej oraz lekarzy szpitala. W ramach opieki koordynowanej

zespół miał zapewnić całość opieki nad matką i dzieckiem od momentu potwierdzenia ciąży lub

zgłoszenia się pacjentki do czasu ukończenia przez dziecko pierwszych sześciu tygodni życia.

Wymiernym efektem wprowadzonych zmian miała być kompleksowa opieka medyczna nad

matką i dzieckiem, poprawa komfortu i poczucia bezpieczeństwa kobiet w okresie ciąży, porodu

i połogu, zmniejszenie umieralności okołoporodowej, a także mniejsza liczba cięć cesarskich.

W roku 2017 wprowadzono modyfikacje do realizowanego dotychczas zakresu świadczeń pn.

koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (zwanej KOC), które miały zastosowanie do

świadczeń udzielanych od dnia 1 października 2017 r. Z uwagi na fakt, że świadczenia KOC II/III,

wdrożone zarządzeniem nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2016 r., dedykowane

były podmiotom na drugim lub trzecim poziomie opieki perinatalnej, nadrzędnym celem tej

zmiany było umożliwienie realizacji świadczeń dotyczących opieki nad kobietą w ciąży na

pierwszym poziomie opieki perinatalnej w formie koordynowanej opieki, od której oczekuje się

poprawy jakości opieki nad kobietą w ciąży poprzez:

— ułatwienie dostępności do świadczeń przez cały okres trwania ciąży, podczas porodu

i w okresie połogu;
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— zwiększenie dostępności do świadczeń realizowanych przez ten sam zespół medyczny;

— udzielanie świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi niezwłocznie w razie

potrzeby (dostępność 24h/dobę);

— realizację świadczeń zgodnie z przyjętymi standardami, tj.:

— rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie
standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej

ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U.

z 2016 r., poz. 1132);

— rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardu

postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie
położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo—

ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu,

w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą

w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz. U. poz. 2007);

— możliwość bieżącej konsultacji, a w przypadku wskazań medycznych objęcia opieką,

w ośrodkach III poziomu referencyjnego.

Z podsumowania wyników realizacji ww. programów wynika, iż w roku 2017 na terenie

oddziałów wojewódzkich Funduszu, gdzie świadczeniodawcy przystąpili do umów
koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (35 świadczeniodawców), koordynowaną opieką
objęto 23 72$ kobiet w ciąży i przyjęto 26 240 porodów.

Kolejne istotne zmiany jakie wprowadzono w tym rodzaju świadczeń w roku 2017 to:

— zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
wprowadzającej regulacje dotyczące systemu podstawowego szpitalnego

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w tym m.in. ujednolicenie przepisów

zarządzenia w zakresie jednostek sprawozdawczych dotyczących ambulatoryjnej opieki

specjalistycznej z przepisami obowiązującymi w tej materii w zakresach świadczeń:

leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecja listycznych, rehabilitacji leczniczej,
świadczeń odrębnie kontraktowanych. Rozwiązanie takie umożliwiło wyliczenie

wartości ryczałtów systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 136c ustawy

świadczeniach;

— zmiany polegające na: ujednoliceniu wartości punktowej części produktów
rozliczeniowych dotyczących świadczeń Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży

KOC I z wartościami, jakie zostały wdrożone w zarządzeniu odnoszącym się do
świadczeń Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki

perinatalnej (KOC II/III) udzielanych od 1 października 2017 r.;

— wprowadzenie dwóch produktów dotyczących żywienia dojelitowego dedykowanych

dla wcześniaków do ukończenia 4 tygodnia życia wieku korygowanego oraz chorych
noworodków, które nie mogą być karmione piersią, do 4 tygodnia życia;

— wprowadzenie nowego świadczenia gwarantowanego: hemodializa z zapewnieniem 24-
godzinnego dyżuru, w następstwie wydania przez Ministra Zdrowia rozporządzenia
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Z dnia 5 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń

gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1766).

W związku z powyższym, obok istniejącego zakresu świadczeń hemodializoterapia,

dodano nowy zakres: hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru.

Poniesione przez NFZ w 2017 r. koszty świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie

w wysokości 2 134 784,05 tys. zł stanowiły 97,55% wartości planowanej i były wyższe od

kosztów poniesionych w roku 2016 o 186 882,89 tys. zł (tj. o 9,59%).

Objęcie świadczeń realizowanych w rodzaju świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane

odrębnie siecią szpitali nie spowodowało ograniczenia liczby jednostek rozliczeniowych

zrealizowanych w tym rodzaju świadczeń w IV kw. 2017 r. w odniesieniu do wartości
analogicznych świadczeń odnotowanej w IV kw. 2016 r. Liczba jednostek rozliczeniowych

zrealizowanych w IV kwartale 2017 r. w ramach systemu podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia opieki zdrowotnej
kontraktowane odrębnie wyniosła /98 486 047 i była wyższa o 6,42% (tj. o 5 937 771 jednostek

rozliczeniowych) od wartości analogicznych świadczeń zrealizowanych w IV kwartale 2016 r.

3.4.2.13. ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE ORAZ ICH NAPRAWA, O KTÓRYCH MOWA

W USTAWIE O REFUNDACJI

Rysunek 28 Koszty w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa w latach 2004-2017 lich dynamika
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Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie

w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji są świadczenia

gwarantowane określone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29

maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz.

1061) finansowane przez Fundusz ze środków publicznych.

Jednocześnie w związku z art. 47 ust. la ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

wprowadzonym art. 18 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za

życiem” (Dz. U. poz. 1860), począwszy o stycznia 2017 r., wprowadzono rozwiązania

umożliwiające świadczeniobiorcom szerszy dostęp do finansowanych ze środków publicznych

wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zgodnie z przywołanym przepisem

świadczeniobiorcom do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym

okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje prawo do wyrobów medycznych

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, na

zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości

on m
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limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań

medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. Podstawą zaopatrzenia w wyroby

medyczne jest zlecenie wystawione przez osobę uprawnioną oraz zaświadczenie wystawione

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa

i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

Ponadto wprowadzone z dniem 1 czerwca 2017 r. uregulowania rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na

zlecenie rozszerzyły katalog osób uprawnionych do wystawiania zleceń dla niektórych wyrobów

medycznych, m.in. o fizjoterapeutów, nadały uprawnienia do ich wystawiania lekarzom

będącym w trakcie specjalizacji oraz wprowadziły, w uzasadnionych medycznie przypadkach,

możliwość skrócenia okresu użytkowania wózków inwalidzkich dla dzieci.

Poniesione przez NFZ w roku 2017 koszty zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz ich naprawy

w wysokości 1 021 427,75 tys. zł stanowiły 98,56% wartości planowanej. Niższa niż planowana

realizacja kosztów w tym rodzaju świadczeń była wynikiem braku realizacji przez część

świadczeniobiorców potwierdzonych w trakcie roku przez oddział zleceń. Odnotowane w roku

2017 koszty zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz ich naprawy były wyższe od kosztów

poniesionych w tym rodzaju świadczeń w roku 2016 o 75 085,13 tys. zł (tj. o 7,93%).

3.4.2.14. REFUNDACJA

Rysunek 29 Koszty w rodzaju refundacja w latach 2004-2017 i ich dynamika
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W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. przepisów ustawy o refundacji,

począwszy od 2012 r., w planie oraz sprawozdaniu z wykonania planu finansowego NFZ w tej

pozycji kosztów prezentowane są dane obejmujące:

— refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz

wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę;

— refundację leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy o świadczeniach

opieki zdrowotnej;

— refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których

mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej.

Wartość poniesionych przez NFZ w 2017 r. kosztów z tytułu refundacji wyniosła 8 267 149,68

tys. zł i była wyższa od kosztów poniesionych z tego tytułu w roku 2016 o 179 575,95 tys. zł (tj.

o 2,22%).
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Uregulowanie przepisami ustawy o refundacji obrotu lekami, środkami spożywczymi
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi na rynku krajowym,
w szczególności poprzez:

— ogłaszanie, raz na dwa miesiące, w drodze obwieszczenia wykazu refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów

medycznych, w stosunku do których wydano ostateczne decyzje administracyjne

o objęciu refundacją;

— ustalenie urzędowych cen zbytu, a także urzędowych marż hurtowych i detalicznych,
które mają charakter cen i marż sztywnych, na leki finansowane ze środków
publicznych;

a także faktyczna realizacja w aptekach przez świadczeniobiorców wystawionych przez lekarzy
recept w istotny sposób limitowały poziom ponoszonych przez Fundusz kosztów z tego tytułu.
W związku z tym realizacja kosztów refundacji w roku 2017 ukształtowała się na poziomie
99,27% wartości planowanej.

3.4.2.15. REZERWA NA KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW

O KOORDYNACJI

Rysunek 30 Rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji w latach 2004-2017 i ich

dynamika
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Plan finansowy NFZ na 2017 r. w tej pozycji kosztów został zrealizowany w łącznej wysokości
476 43 1,99 tys. zł. Poniesione w roku 2017 r. koszty z tego tytułu były niższe niż w roku 2016
o 17 053,34 tys. zł.

Wartość odnotowanych w roku 2017 kosztów realizacji zadań wynikających z przepisów
o koordynacji objęła:

— rezerwę na przewidywane koszty świadczeń zdrowotnych rozliczanych po kosztach
rzeczywistych, oszacowaną na podstawie otrzymanych przez NFZ z innych instytucji

łącznikowych krajów UE i EFTA formularzy E-125, w łącznej wysokości

446 027,89 tys. zł;

— rezerwę na przewidywane koszty świadczeń zdrowotnych rozliczanych ryczałtem,
oszacowaną na podstawie otrzymanych przez NFZ z innych instytucji łącznikowych

krajów UE i EFTA formularzy E-127, w wysokości 19 454,44 tys. zł;

— koszty związane ze zwrotami indywidualnymi na rzecz uprawnionych obywateli RP
za leczenie w krajach UE i EFTA (zrealizowanymi na podstawie potwierdzonych
formularzy E-126) w wysokości 4 256,43 tys. zł;
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— koszty związane z realizacją świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 42] ustawy

o świadczeniach opieki zdrowotnej, w wysokości 6 693,23 tys. zł.

Realizacja planu finansowego w tej pozycji kosztów na poziomie 87,40% planu była m. in.

następstwem terminów przedstawiania przez państwa UE/EFTA roszczeń z tytułu poniesionych

na ich terenie kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych pacjentom z Polski

uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. Oszacowanie na etapie

tworzenia planu finansowego NFZ na dany rok ich wartości jest niezwykle trudne bowiem

wpływ na nie, w głównej mierze, mają czynniki zewnętrzne tj. nieprzewidywalność (losowość)

konieczności udzielenia pacjentom wyjeżdżającym z Polski tzw. „niezbędnych” świadczeń

zdrowotnych.

3.4.2.16. REZERWA NA POKRYCIE KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

ORAZ REFUNDACJI LEKÓW

Wartość przedmiotowych środków w pierwotnym planie finansowym na rok 2017 wyznaczono

w łącznej wysokości 1 125 843 tys. zł.

Następnie:

— w związku z wprowadzeniem do wzoru planu finansowego nowej pozycji, dedykowanej

dla realizacji zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2c ustawy o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. finansowanie kosztów

refundacji leków wydawanych bezpłatnie osobom, które ukończyły 75 lat życia,

w części finansowanej z dotacji budżetu państwa, w zmianie planu finansowego NFZ na

2017 r. dokonanej w dniu 22 września 2016 r., środki przeznaczone na ten cel,

w wysokości 564 300 tys. zł, zostały przesunięte z pozycji, w której dotychczas były

prezentowane, tj. B2.16 - rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej

oraz refundacji leków, do nowoutworzonej, dedykowanej temu zadaniu pozycji p.n. B5

— koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia

żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa

zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy;

— w zmianach planu finansowego z dnia 31 października 2016 r., 29 listopada 2016 r.,

30 stycznia 2017 r., 14 września 2017 r., 6 października 2017 r., 20 października

2017 r., 15 listopada 2017 r., 14 grudnia 2017 r., 22 grudnia 2017 r. dokonano

wykorzystania części środków z ww. rezerwy, ujętych w poz. B2.16.1 — rezerwa,

o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy, w łącznej wysokości 318 613 tys. zł,

i przeznaczenia ich na zwiększenie planowanych kosztów leków i środków spożywczych

specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych programami lekowymi oraz leków

stosowanych w chemioterapii;

— w związku z szacowanymi skutkami wprowadzonych zmian na liście leków

refundowanych (tj. wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30

października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków

finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (Dz. U.

poz. 2044)) dokonano wykorzystania pozostałej puli środków z ww. rezerwy, w łącznej

wysokości 242 930 tys. zł, i przeznaczenia ich na zwiększenie planowanych kosztów

refundacji na 2017 r. w oddziałach wojewódzkich Funduszu.
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W wyniku dokonanych zmian planu finansowego NFZ na 2017 r. wartość planowanej rezerwy
na koszty świadczeń opieki zdrowotnej i refundacji leków, wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.,
wyniosła O zł.

3.4.2.17. REZERWA NA KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH MIGRACJI

UBEZPIECZONYCH

W celu zabezpieczenia dostępu ubezpieczonym w danym oddziale wojewódzkim do świadczeń
opieki zdrowotnej realizowanych na terenie pozostałych oddziałów wojewódzkich Funduszu,
w planach pierwotnych poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu na 2017 r.
utworzono rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach migracji
ubezpieczonych w łącznej wysokości 4 273 895 tys. zł.

Następnie w dniu 12 sierpnia 2016 r. Prezes NFZ, uwzględniając wnioski dyrektorów oddziałów
wojewódzkich Fundusz, w trybie art. 124 ust. 7 i 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,
poinformował Ministra Zdrowia i Ministra Finansów o zamiarze uruchomienia rezerwy, o której
mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz przesunięcia
środków finansowych w niej ujętych do pozostałych pozycji planu kosztów świadczeń opieki
zdrowotnej oddziałów wojewódzkich Funduszu. W wyniku powyższych działań dyrektorzy
oddziałów wojewódzkich ogłaszając postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej oraz dokonując zmian kwoty zobowiązania w umowach
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, uwzględniali informacje o otrzymanych upoważnieniach i zawierali umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń na
terenie działania oddziału wojewódzkiego w ramach środków określonych w planie oddziału
oraz w ramach otrzymanych upoważnień od dyrektorów pozostałych oddziałów wojewódzkich

Funduszu, zabezpieczając w ten sposób dostęp do świadczeń zdrowotnych udzielanych na
terenie działania swojego oddziału zarówno ubezpieczonym z tego oddziału wojewódzkiego,
jak i z pozostałych regionów kraju.

Sposób postępowania Centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu regulujący poprawne
planowanie, analizę, monitorowanie rozliczanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej
zrealizowanych dla ubezpieczonych z danego oddziału wojewódzkiego Funduszu na terenie
całego kraju określony został przez Prezesa NFZ w zarządzeniu nr 24/2015/DEF z dnia 22 maja
2015 r. w sprawie wprowadzenia „lnstrukcji przeprowadzania rozliczeń międzyoddziafowych
z tytułu migracji ubezpieczonych w roku 2015 i latach następnych”, zmienionym zarządzeniem
nr 68/2015/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2015 r.,

Rysunek 31 Rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych w latach 2008-2017
oraz ich dynamika
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zarządzeniem nr 88/2016/DEF Prezesa NFZ z dnia 4 sierpnia 2016 r. oraz zarządzeniem

nr 15/2017/DEF Prezesa NFZ z dnia 21 listopada 2017 r.

W wyniku dokonywanych w trakcie 2017 r. rozliczeń kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu

migracji ubezpieczonych łączna wartość rozrachunków wewnętrznych z tego tytułu wyniosła

5 291 098,04 tys. zł i była wyższa od ich wartości odnotowanej w roku 2016 o 220 523,30 tys. zł,

tj. o4,35%.

Rysunek 32 Koszty świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu migracji ubezpieczonych w latach 2008-2017 i ich dynamika
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Wartość rozliczeń kosztów świadczeń opieki zdrowotnej podlegających rozliczeniom

międzyoddziałowym w związku z migracją ubezpieczonych zdeterminowana jest, trudnym do

przewidzenia na etapie tworzenia planu finansowego Funduszu, poziomem zapotrzebowania

na świadczenia zdrowotne ze strony świadczeniobiorców wybierających miejsce świadczenia

usługi poza województwem zamieszkania. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy

o świadczeniach opieki zdrowotnej świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, spośród tych, którzy zawarli umowy o udzielanie

świadczeń opieki zdrowotnej. Zróżnicowany na terenie kraju rozkład stanu zdrowia populacji

ubezpieczonych, a także zróżnicowanie regionalne potencjału lecznictwa, w tym przede

wszystkim liczby dostępnych specjalistów medycznych, przyczynia się do dokonywanych przez

pacjentów wyborów świadczeniodawców z różnych regionów Polski u których chcą oni

realizować należne im świadczenia opieki zdrowotnej.

Struktura kosztów w rozliczeniach międzyoddziałowych z tytułu migracji ubezpieczonych

w roku 2017 ukształtowała się następująco.

Rysunek 33 Struktura kosztów w rozliczeniach międzyoddziatowych z tytułu migracji ubezpieczonych w roku 2017
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Odnotowany na koniec 2017 r. przez poszczególne oddziały wojewódzkie Funduszu bilans
rozliczeń kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu migracji ubezpieczonych w roku 2017
ukształtował się podobnie jak w roku 2016. W związku z tym w oddziałach wojewódzkich:
Dolnośląskim, Kujawsko-Pomorskim, Małopolskim, Mazowieckim, Śląskim

i Zachodniopomorskim odnotowano, podobnie jak w roku 2016, dodatni bilans rozliczeń

z tytułu migracji, co oznacza, że wartość świadczeń udzielonych pacjentom przyjeżdżającym do
tych oddziałów wojewódzkich z pozostałych regionów Polski (tj. oddziałów do których

przypisany jest pacjent) w celu realizacji świadczeń zdrowotnych była wyższa od wartości

świadczeń zdrowotnych udzielonych pacjentom z tych oddziałów na terenie pozostałych

oddziałów wojewódzkich Funduszu. Pozostałe oddziały wojewódzkie Funduszu odnotowały

ujemny bilans rozliczeń z tytułu migracji ubezpieczonych, co oznacza, że koszty świadczeń

zdrowotnych pacjentów tych oddziałów, którzy udali się w inne regiony Polski w celu realizacji

świadczeń zdrowotnych były wyższe niż koszty świadczeń zdrowotnych pacjentów
przyjeżdżających do tych oddziałów wojewódzkich z innych regionów kraju.

Bilans rozliczeń z tytułu migracji według poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w latach
2017 I 2016 prezentują rysunki poniżej.

Rysunek 34 Bilans rozliczeń z tytułu migracji pacjentów Rysunek 35 Bilans rozliczeń z tytułu migracji pacjentów

w roku 2016 [dane w tys. zł] w roku 2017 [dane w tys. zł]
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3.4.2.18. KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z LAT UBIEGŁYCH

Rysunek 36 Koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych w latach 2007-2017 ich dynamika
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Koszty świadczeń z lat ubiegłych obejmują: koszty wynikające z rachunków, bądź też korekt

rachunków za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w latach ubiegłych, koszty związane

z realizacją prawomocnych wyroków sądowych, których orzeczenie dotyczyło świadczeń

zdrowotnych wykonanych w latach ubiegłych oraz wartości ugód pozasądowych i sądowych

finansowanych ze środków NFZ za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w latach ubiegłych.

Wartość poniesionych w roku 2017 kosztów z tego tytułu wyniosła 57 224,58 tys. zł i była niższa

od wartości kosztów poniesionych w roku 2016 o 51 220,31 tys. zł (tj. o 47,23%). Niepełna

realizacja planu w tej pozycji kosztów wynikała z ujęcia w ramach tej pozycji kosztowej, korekt

kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w latach wcześniejszych, w tym skutków

weryfikacji świadczeń z lat ubiegłych oraz wyników postępowań kontrolnych.

3.4.2.19. REZERWA NA KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELONE W RAMACH

TRANSGRAN ICZNEJ OPI EKI ZDROWOTN EJ

Rysunek 37 Rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielne w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej

w latach 2015-2017
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Przepisy ustawy z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1491), implementującej do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece

zdrowotnej, umożliwiły, począwszy od dnia 15 listopada 2014 r., wszczęcie procedury zwrotu

kosztów w oparciu o składane przez świadczeniobiorców wnioski o zwrot kosztów świadczeń

opieki zdrowotnej udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej, zgodnie

zwymogami określonymi w ww. ustawie oraz nadały dyrektorom oddziałów wojewódzkich

Funduszu uprawnienia do rozpatrywania tych wniosków i wydawania w trybie

administracyjnym decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego ze względu na

miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy w sprawie zwrotu kosztów lub odmowy zwrotu

kosztów.

W pierwotnym planie finansowym NFZ na 2017 r. zabezpieczono środki finansowe na ten cel

w wysokości 395 507 tys. zł tj. w wysokości wynikającej z art. 11 ww. ustawy. Następnie

w zmianie planu finansowego NFZ na 2017 zatwierdzonej przez Ministra Zdrowia

w porozumieniu z Ministrem Rozwoju i Finansów ograniczono ich wartość do poziomu

przewidywanego wykonania i wyznaczono na poziomie 50 000 tys. zł.

W 2017 roku do Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęło łącznie 18 974 wniosków o zwrot

kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, będących świadczeniami gwarantowanymi, udzielonych

na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, tj.

na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej na łączną kwotę 52 234,79
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tys. zł (w przeliczeniu według kursu NBP z dnia wystawienia rachunku). W terminie do dnia 31
grudnia 2017 r. dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu wydali łącznie 17 146 decyzji
w sprawie zwrotu kosztów, zgodnie z art. 42d ust. 1 ustawy o świadczeniach. Decyzje te
dotyczyły wniosków złożonych zarówno w latach 2014-2016, jak I w 2017 roku. Wartość
odnotowanych w księgach rachunkowych Funduszu kosztów za 2017 rok przyznających
świadczeniobiorcom zwrot środków z tytułu kosztów świadczeń udzielonych w ramach
transgranicznej opieki zdrowotnej wyniosła łącznie 36 197,69 tys. zł. Dokonane wypłaty
środków w 80,47% odnosiły się do wniosków złożonych w 2017 roku, w 19,47% do wniosków
złożonych w 2016 roku, w 0,04% do wniosków złożonych w 2015 roku oraz w 0,01% do
wniosków złożonych w 2014 roku.

Zwroty kosztów dotyczyły świadczeń udzielonych na terenie 14 państw członkowskich Unii
Europejskiej, przy czym 88,95% łącznej liczby wniosków, w stosunku do których Fundusz
dokonał wypłaty oraz 89,92% wartości wypłaconych kwot ogółem wiązało się z leczeniem na
terenie Republiki Czeskiej.

Niepełna realizacja planu finansowego w tej pozycji kosztów (tj. na poziomie 72,40% planu)
była m.in. następstwem trudnych do oszacowania czynników zewnętrznych, niezależnych od
NFZ, mających wpływ na poziom ponoszonych przez Fundusz kosztów z tytułu wystąpień
świadczeniobiorców o zwrot kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych w ramach
transgranicznej opieki zdrowotnej, tj.: skala wystąpień świadczeniobiorców z wnioskami
o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w ramach transgranicznej opieki
zdrowotnej, motywacja świadczeniobiorców do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza
granicami kraju, poziom świadomości świadczeniobiorców odnośnie możliwości korzystania ze
świadczeń poza granicami kraju, a w szczególności opłacalności ekonomicznej, działania
marketingowe po stronie zagranicznych świadczeniodawców zachęcających polskich
świadczeniobiorców do realizacji świadczeń w ich placówkach.

3.4.2.20. REZERWA NA DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ NA

PODSTAWIE ART. 48D USTAWY

Przepisami art. 22 pkt 5 ustawy o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. poz.

1916, z późn. zm.) wprowadzającymi z dniem 1 stycznia 2017 r. przepis art. 48d ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej upoważniono Fundusz do przekazania środków na
dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu
terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach
świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy
o świadczeniach w kwocie nieprzekraczającej 80% środków przewidzianych na realizację
programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.
oraz 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego
innej niż wymieniona w pkt 1.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej
realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków
oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
określają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu
składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej
realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych
środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie
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z przeznaczeniem (Dz. U. poz. 9). Przekazanie środków w ramach dofinansowania, o którym

mowa powyżej, odbywa się na podstawie umowy zawartej przez dyrektora oddziału

wojewódzkiego Funduszu z organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego.

W roku 2017 Fundusz dofinansował programy polityki zdrowotnej realizowane przez jednostki

samorządu terytorialnego na łączną kwotę 2 831,85 tys. zł, co stanowiło 67,63% wartości

planowanej.

Dofinansowaniem objęto 116 programów polityki zdrowotnej, z zakresu promocji zdrowia

i profilaktyki, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym m.in.:

— Program profilaktyki i zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego;

— Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy;

— Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób naczyniowych;

— Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II;

— Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci;

— Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas li

szkół podstawowych na terenie miasta;

— Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej

65 roku życia;

— Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych

przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat;

— Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej

65 roku życia.

3.4.3. SYSTEM PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI
ZDROWOTNEJ

Ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844) wprowadzono uregulowania

definiujące tworzenie system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki

zdrowotnej, zwanego dalej systemem zabezpieczenia, siecią szpitali lub PSZ. System

zabezpieczenia zapewnia świadczeniobiorcom dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

w zakresie: leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki

specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów

lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

przy jednoczesnym zagwarantowaniu ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń oraz

stabilności ich finansowania.

W ramach systemu zabezpieczenia wyodrębnia się 6 poziomów zabezpieczenia świadczeń,

w tym:

— szpitale I stopnia;

— szpitale II stopnia;

— szpitale III stopnia;

— szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne;

— szpitale pediatryczne;

— szpitale ogólnopolskie,
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które wyznaczane są przez rodzaje udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej i określane przez
wskazanie profili lub rodzajów komórek organizacyjnych, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 31d, w których te świadczenia są udzielane w trybie hospitalizacji
określonym w tych przepisach, zwanych dalej profilami systemu zabezpieczenia.
Świadczeniodawcę kwalifikuje się do systemu zabezpieczenia na okres 4 lat, w zakresie
dotyczącym zakładu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
prowadzonego na terenie danego województwa. Kwalifikacja, o której mowa powyżej,
obejmuje włączenie danego świadczeniodawcy do jednego z poziomów systemu
zabezpieczenia oraz wskazanie profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów
świadczeń, w ramach których będą udzielane świadczenia opieki zdrowotnej w systemie
zabezpieczenia. Szczegółowe kryteria kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych
poziomów systemu zabezpieczenia określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji
świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1163).

Zgodnie z postanowieniami art. 3 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do dnia 30
września 2017 r. dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
został zobowiązany do zawarcia ze świadczeniodawcami wymienionymi w wykazie, o którym
mowa w art. 2 ust. 4, umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 159a
ustawy o świadczeniach, obejmującej udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie profili
systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 951 ust. 3 ustawy o świadczeniach, zakresów
lub rodzajów świadczeń wskazanych dla danego świadczeniodawcy w tym wykazie.
Finansowanie kosztów świadczeń udzielanych na podstawie umów zawartych w ramach sieci
szpitali, co do zasady, odbywa się w formie ryczałtowej. Na podstawie przepisów
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania
ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na
pierwszy okres rozliczeniowy fDz.U. poz. 1242) oddziały wojewódzkie Funduszu dokonały
ustalenia wartości ryczałtu na pierwszy okres rozliczeniowy dla poszczególnych podmiotów,
które zostały zakwalifikowane do systemu zabezpieczenia.

Równolegle w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu
zabezpieczenia wyodrębniono środki na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które
ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego dostępu do tych świadczeń wymagają
ustalenia odrębnego sposobu finansowania, Wykaz świadczeń, wymagających odrębnego
sposobu finansowania został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca
2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia
odrębnego sposobu finansowania. (Dz.U. poz. 1225).

Z uwagi na wprowadzoną zmianę sposobu finansowania świadczeń objętych systemem
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w celu porównania
wartości zrealizowanych świadczeń w IV kwartale 2017 i IV kwartale 2016 r., przyjęto, że dane
dotyczące IV kwartafu 2017 r. prezentowane będą jako liczba jednostek rozliczeniowych
natomiast dane dotyczące IV kwartału 2016 r. jako wartość świadczeń.
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Tabela 9 Dane z wykonania w IV kwartale 2017 r. świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach systemu

PSZ (wg rodzajów świadczeń) na tle wykonania analogicznych świadczeń w IV kwartale 2016 r.

Wartoścświadczeń Liczbajednostek
• Dynamika

Wyszczegolnlenle: w IV kw. 2016 r. rozliczeniowych
2017 r./2016 r.

wzł wlVkw.2017r.

ambulatoryjna opieka
590220 646 632 022 923 10708%

specjalistyczna

leczenie szpitalne 7 813 291 009 8 488 600 689 10864%

rehabilitacja lecznicza 170777 837 186 919 775 109,45%

4wledczenla opieki zdrowotnej
. 92 548 276 98 486 047 106,42%

kontraktowane odrębnie

Razem PSZ 8 666 837 768 9 406 029 434 108,53%

Źródło: dane z systemu informatycznego Centrali NFZ wg stanu na dzień 18 czerwca 2018 r.

Zrealizowana w IV kwartale 2017 r. liczba jednostek rozliczeniowych świadczeń opieki
zdrowotnej objętych systemem PSZ wyniosła łącznie 9 406 029 434, stanowiąca 108,53%

wartości analogicznych świadczeń zrealizowanych w IV kwartale 2016 r., ukształtowała poziom

zabezpieczenia zdrowotnego w sposób następujący:

— szpitale I stopnia zrealizowały łącznie 1 651 342 867 jednostek rozliczeniowych, tj.

17,56% ogółu liczby jednostek rozliczeniowych zrealizowanych w ramach PSZ

sfinansowanych w IV kwartale 2017 r. Powyższe stanowiło 105,25% wartości
analogicznych świadczeń opieki zdrowotnej sfinansowanych w IV kwartale 2016 r.;

— szpitale II stopnia zrealizowały łącznie 1 654 127 039 jednostek rozliczeniowych, tj.

17,59% ogółu liczby jednostek rozliczeniowych zrealizowanych w ramach PSZ
sfinansowanych w IV kwartale 2017 r. Powyższe stanowiło 111,25% wartości

analogicznych świadczeń opieki zdrowotnej sfinansowanych w IV kwartale 2016 r.;

— szpitale III stopnia zrealizowały łącznie 2 177 707 441 jednostek rozliczeniowych, tj.
23,15% ogółu liczby jednostek rozliczeniowych zrealizowanych w ramach PSZ
sfinansowanych w IV kwartale 2017 r. Powyższe stanowiło 110,07% wartości

analogicznych świadczeń opieki zdrowotnej sfinansowanych w IV kwartale 2016 r.;

— szpitale ogólnopolskie zrealizowały łącznie 3 089 168 115 jednostek rozliczeniowych, tj.

32,83% ogółu liczby jednostek rozliczeniowych zrealizowanych w ramach PSZ
sfinansowanych w IV kwartale 2017 r. Powyższe stanowiło 107,02% wartości
analogicznych świadczeń opieki zdrowotnej sfinansowanych w IV kwartale 2016 r.;

— szpitale onkologiczne zrealizowały łącznie 531 108 567 jednostek rozliczeniowych, tj.

5,65% ogółu liczby jednostek rozliczeniowych zrealizowanych w ramach PSZ
sfinansowanych w IV kwartale 2017 r. Powyższe stanowiło 114,16% wartości

analogicznych świadczeń opieki zdrowotnej sfinansowanych w IV kwartale 2016 r.;

— szpitale pediatryczne zrealizowały łącznie 115 247 762 jednostek rozliczeniowych, tj.
1,23% ogółu liczby jednostek rozliczeniowych zrealizowanych w ramach PSZ
sfinansowanych w IV kwartale 2017 r. Powyższe stanowiło 103,75% wartości

analogicznych świadczeń opieki zdrowotnej sfinansowanych w IV kwartale 2016 r.;

— szpitale pulmonologiczne zrealizowały łącznie 187 327 643 jednostek rozliczeniowych,

tj. 1,99% ogółu liczby jednostek rozliczeniowych zrealizowanych w ramach PSZ
sfinansowanych w IV kwartale 2017 r. Powyższe stanowiło 110,33% wartości

analogicznych świadczeń opieki zdrowotnej sfinansowanych w IV kwartale 2016 r.
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Tabela 10 Dane z wykonania w IV kwartale 2017 r. świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach systemu

PSZ (wg poziomów zabezpieczenia zdrowotnego) na tle wykonania analogicznych świadczeń w IV kwartale 2016 r.

Wartośćświadczeń Liczbajednostek
Poziom zabezpieczenia Dynamika

wIy kw. 2016 r. rozliczeniowych
zdrowotnego 2017 r/2016 r.

wzł wIVkw2Ol7r.

S2PITALISTOPNIA 1568909352 1651342867 10525%

SZPITALIISTOPNIA 1486818026 1654127039 11125%

SZPITAL III STOPNIA 1 978 523 279 Z 177 707 441 11007%

SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 2 886 494 159 3 089 168 115 10702%

SZPITAL ONKOLOGICZNY 465 227 752 531 108 567 11416%

SZPITAL PEDIATRYCZNY 111 079 122 115247762 10375%

SZPITAL PULMONOLOGICZNY 169 786 078 187 327 643 11033%

Razem PSZ 8 666 837 768 9 406 029 434 108,53%

Źródło: dane z systemu informatycznego Centrali NFZ wg stanu na dzień 18 czerwca 2018 r.

Strukturę zrealizowanych w IV kwartale 2017 r. świadczeń opieki Zdrowotnej objętych

systemem PSZ, prezentuje rysunek poniżej;

Rysunek 38 Struktura zrealizowanych w IV kw. 2017 r. świadczeń opieki zdrowotnej objętych systemem PSZ

STRUICflJMZREAUZOWANYCHŚWIADCZEŃ W RAMACH SYSTEMU P52 W IV KW. 2017 ROKU

59,36%
RYCZAŁT PSl WTYM:

I I
91,41% 7,41%

W RODZAJU W RODZAJU

LECZENIE SZPITAlNE AM8ULATORYJNAOPIEKA
SPEdAIStYCZNA

1.18%
W RODZAJU ŚWIADCZENIA

OPIEKI ZDROWOTNEJ
KONTRAKTOWANE

ODRĘBNIE

40,64%
ŚWIADCZENIA

WYODRĘBNIONEW
RAMACH SYSTEMU P52

Z TEGO:

( T
88.49%

W RODZAJU
W RODZAJU

AMBULATORYJNA
LECZENIESZPITAINE

OPIEKĄSPECJAUSTYCZNA

492%
W RODZAJU

REHABIUTAWA
LECZNICZA

3.4.4. DOTACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 2 GRUDNIA 2016 R.
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH SŁUŻĄCYCH REALIZACJI USTAWY BUDŻETOWEJ NA
ROK 2017

W Związku Z przekazaną przy piśmie Zastępcy Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia

Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia, z dnia 18 grudnia 2017 r., informacją o zwiększeniu

planu wydatków w części 46 — Zdrowie, dziale 851 — Ochrona Zdrowia O kwotę 1 000 000 tys. zł,

w tym:

— w rozdziale 85151 — Świadczenia wysokospecjalistyczne, 2840 — Dotacja celowa z

budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań

bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, o

kwotę 53 946 tys. zł,

— w rozdziale 85195 — Pozostała działalność, 2840 — Dotacja celowa z budżetu państwa

na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących

realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, o kwotę

946 054 tys. zł

oraz informacją, że powyższe środki, zgodnie z przepisami art. lSa ust. 1 ustawy z dnia 2

grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok

2017 (Dz. U. poz. 1984 z późn. zm.), przeznaczone są na dotację dla Narodowego Funduszu
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Zdrowia na finansowanie świadczeń gwarantowanych, w tym świadczeń

wysokospecjalistycznych, udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych

umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

dokonał zwiększenia planowanych nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach

wojewódzkich NFZ łącznie o 1 000 000 tys. zł, w zmianie planu finansowego NFZ na 2017 r.

z dnia 18 grudnia 2017 r. i wystąpił do Ministra Zdrowia z wnioskami o uruchomienie dotacji na

finansowanie świadczeń gwarantowanych w ww. kwotach.

Uruchomione przez Mini5tra Zdrowia środki z dotacji z budżetu państwa w kwotach:

— 53 946 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń gwarantowanych

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d w zakresie określonym

w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy (tj. świadczeń wysokospecjalistycznych),

— 946 054 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń gwarantowanych innych

niż wysokospecjalistyczne,

wpłynęły na wyodrębniony rachunek Centrali NFZ w dniu 21 grudnia 2017 r. i zostały

przekazane do oddziałów wojewódzkich NFZ zgodnie z poniższym zestawieniem.

Tabela 11 Kwota otrzymanej przez NFZ dotacji z budżetu państwa według oddziałów wojewódzkich NFZ

Iw tys. zł]

Dotacjazbudzetu pwistwana
• Dotacja z budzetu panstwa na

Rnansowanie świadczeń
• linansowanie świadczen gwarantowanych

gwarantowanych udzielonych ponad -

. .
udzielonych ponad kwotyzobowiązań

Wyszczególnienie kwotyzobowiązan wynikających z Razem
. . wynikających zzawartych umowo

zawartych umowo udzielanie swiadczen -

. udzielanie świadczen opieki zdrowotnej -

opieki zdrowotnej - pozostałe
. .

świadczenia wysokospecjalistyczne
swiadczenia

I Z 3 4=2z3

Dolnośląski 152879 3269 156148

Kujawsko -Pomorski 101 347 5 087 107 434

Lubelski 98448 223 98671

Lubuski 3935 1262 5197

Łódzki 12934 6138 19072

Małopolski 27 181 3 567 30 748

Mazowiecki 213771 10042 223813

Opolski 19 972 O 19 972

Podkarpacki 22479 3750 26229

Podlaski 1129 334 1463

Pomorski 19827 O 19827

śląski 91196 7475 98671

świętokrzyski 11 022 798 11 820

Warmińsko-Mazurski 25 197 176 25 373

Wielkopolski 132 828 5 325 138 153

Zachodniopomorski 11 909 5 500 17 409

Razem 0W 946 054 53 946 T 000 000

Podziału kwoty dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie świadczeń

gwarantowanych, innych niż świadczenia wysokospecjalistyczne, udzielonych ponad kwoty

zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia dokonano w oparciu

o informacje przekazane przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu o wartości

niesfinansowanych, niezrzeczonych i nieprzedawnionych świadczeń gwarantowanych, innych

niż wysokospecjalistyczne, udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych
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umów w latach 2006- 2016 oraz w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. w następujących rodzajach
świadczeń:

— w odniesieniu do świadczeń udzielonych przed rokiem 2017 ponad kwotę zobowiązania
wynikającą z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. nadwykonania)
w rodzajach:

— leczenie szpitalne;

— opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień— stacjonarna (oddziały szpitalne);

— rehabilitacja lecznicza — stacjonarna (oddziały szpitalne);

— świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane;

— w pozostałych rodzajach świadczeń — będące przedmiotem postępowań sądowych
wszczętych przed dniem 21 listopada 2017 r.,

— w odniesieniu do świadczeń udzielonych w okresie styczeń - wrzesień 2017 r. ponad
kwotę zobowiązania wynikającą z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju: leczenie szpitalne w następujących grupach zakresów:

— OAiIT;

— udary;

— specjalistyka dziecięca;

— onkologia;

— nielimitowane;

— toksykologia,

— transplantologia;

— hospitalizacje do świadczeń wysokospecjalistycznych

oraz w rodzaju: świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie w grupach zakresów
związanych z zastosowaniem pompy insulinowej albo pompy baklofenowej.

Natomiast podziału kwoty dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie świadczeń
wysokospecjalistycznych udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego
Funduszu Zdrowia, dokonano w oparciu o informacje przekazane przez dyrektorów oddziałów
wojewódzkich Funduszu o prognozowanej wartości realizacji świadczeń
wysokospecjalistycznych w 2017 r.

3.4.4.1. WYKORZYSTANIE DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ

GWARANTOWANYCH, INNYCH NIŻ ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZN E,

UDZIELONYCH PONAD KWOTY ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH UMÓW

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W celu wykorzystania środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie świadczeń
gwarantowanych, innych niż świadczenia wysokospecjalistyczne, udzielonych ponad kwoty
zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
oddziały wojewódzkie Funduszu zawarły ze świadczeniodawcami 768 ugód pozasądowych oraz
11 ugód sądowych zgodnie z poniższym zestawieniem.
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Tabe”a 12 Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na finansowanie świadczeń gwarantowanych, innych niż

świadczenia wysokospecjalistyczne, udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych umów

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej — liczba zawartych ugód sądowych i pozasądowych

Liczba ugód Liczba ugód Liczba ugód
Liczba ugód sądowych

pozasądowych pozasądowych sądowych
fl (dotyczących Liczba ugód Liczba ugod

Wyszczegolnienle (dotyczących (dotyczących (dotyczących
nadwykonan ziat - - pozasądowych sądowych

nadwykonan zlat - nadwykonan zokresu nadwykonan z
ubiegłych)

ubiegłych) l-Ix 2017 r.) okresu l-Ix 2017 r)

I 2 3 4 5 6=244 7344

Dolnośląski 63 O 35 O 98 O

Kujawsko-Pomorski 29 O 21 O 50 O

Lubelski 50 2 29 O 79 2

Lubuski 1 O 10 O 11 O

Łódzki 11 O 16 O 27 O

Małopolski 2 O 42 O 44 O

Mazowiecki 120 6 31 O 151 6

Opolski 3 O 6 O 9 O

Podkarpacki 3 O 18 O 21 O

Podlaski 1 O 6 O 7 O

Pomorski O O 21 O 21 O

śląski 20 O 62 O 82 O

świętokrzyski 10 O 9 O 19 O

Warmińsko -Mazurski 2 O 31 O 33 O

Wielkopolski 41 3 47 O 88 3

Zachodniopomorski O O 28 O 28 O

Razem 0W 356 11 412 O 768 11

Procesem finansowania ze środków dotacji z budżetu państwa objęto świadczenia

gwarantowane inne niż wysokospecjalistyczne udzielone ponad kwoty zobowiązań

wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o łącznej wartości

1 306 699,35 tys. zł. Łączna wartość wykorzystanych środków z dotacji z budżetu państwa

wyniosła 945 411,74 tys. zł. W stosunku do świadczeń ponadlimitowych o wartości 361 227,61

tys. zł oddziały wojewódzkie NFZ uzyskały od świadczeniodawców zrzeczenie się ich roszczeń.

Poniższe zestawienia przedstawia wartość świadczeń ponadlimitowych innych niż

wysokospecjalistyczne objętych procesem finansowania z dotacji z budżetu państwa oraz

wartość wypłaconych środków z dotacji z budżetu państwa.
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Tabela 13 Wartość świadczeń ponadlimitowych innych niż wysokospecjalistyczne objętych procesem finansowania

z dotacji z budżetu państwa oraz wartość wypłaconych środków z dotacji z budżetu państwa wedtug 0W NFZ

fw tys. zł]

Wartośc świadczeń Wartość wypłaconych

gwarantowanych świadczeniodawcom środkówz

Wyszczególnienie innych niz dotacji zbudzetu panstwa za

wysokospecjalistycza wladczenia gwarantowane

e objętych ugodami inne niżwysokaspecjallstyczne

Dolnośląski 208 062,47 152 839,78

Kujawsko-Pomorski 135 296,20 101 32527

Lubelski 133 148,74 98 437,12

Lubuski 3 962,66 3 926,72

Łódzld 13 814,26 12 929,17

Małopolsld 31 749,04 27 107,77

MawIecki 347 584,97 213 742,01

połd 39 495,22 19 970,72

Podkaypackl 26 680,36 22 475,38

PódIłd 978,36 880,91

Pomorski 19 855,17 19 817,71

Śląsid 124 398,96 91 010,12

świętokrzyski 11 617,62 11 021,33

Warmińsko-Mazurski 31 330,79 25 195,58

Wielkopolski 167 016,53 132 824,15

Zachodni opomorski 11 908,00 11 908,00

Razem 0W 1 306 699,35 945 411,74

Procesem finansowania ze środków dotacji z budżetu państwa świadczeń ponadlimitowych

innych niż wysokospecjalistyczne objęto świadczenia ponadlimitowe zrealizowane w latach

2006-2017, co prezentuje poniższe zestawienie.

Tabela 14 Wartość świadczeń ponad]imitowych innych niż wysokospecjalistyczne dotyczących lat 2006-2017

objętych procesem finansowania z dotacji z budżetu państwa

Iw tys. zł]

. Wartość wypłaconych
Wartość świadczeń

świadczeniodawcom środków
gwarantowanych

. .. zdotacji zbudzetu państwa za
Rok innych niz

. . świadczeniagwarantowane
wysokospecjalistyczne

. . inne niz
objętych ugodami

wysokospecjalistyczne

2006 1 446,69 895,45

2007 694,81 398,48

2009 8 168,85 5 630,80

2010 31530,33 19234,34

2011 85 082,49 80 906,21

2012 229 079,12 148 183,67

2063 181 266,23 110 392,83

2014 206 717,37 135 361,72

2015 91 973,70 37 523,35

2016 185424,68 121134,34

2017 285 315,08 285 143,95

Razem 1306699,35 945411,74

Wartość wypłaconych świadczeniodawcom środków z dotacji z budżetu państwa na

świadczenia gwarantowane inne niż wysokospecjalistyczne objęta następujące rodzaje

świadczeń opieki zdrowotnej:
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Tabela 15 Wartość świadczeń ponadlimitowych innych niż wysokospecjalistyczne objętych procesem finansowania
z dotacji z budżetu państwa według rodzajów świadczeń

[W ty5 zł]

Wartość wypłaconych

świadczeniodawcom środków

• zdotacji zbudżetu państwa za
Wyszczegolnierne

świadczenia gwarantowane

inne niż

wysokospecjalistyczne

ambulatoryjna opieka specjalistyczna 17 129,13

leczenie szpitalne 877 491,86

opieka psychiatryczna i leczenie
4674,20

uzaleznień

rehabilitacja lecznicza 17 029,80

świadczenia pielęgnacyjne I opiekuńcze
1 136 70

w ramach opieki długoterminowej

opieka paliatywna i hospicyjna 867,20

koszty profIlaktycznych programów

zdrowotnych 8nansowanych ze 295,87
środków własnych Funduszu

świadczenia opieki zdrowotnej
. 26 826,98

kontraktowane odrębnie

Razem 945 411,74

Pozostała, niewykorzystana przez oddziały wojewódzkie Funduszu kwota dotacji z budżetu

państwa przeznaczona na finansowania świadczeń gwarantowanych, innych niż

wysokospecjalistyczne, udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych umów

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w wysokości 642,26 tys. zł, została zwrócona

Ministrowi Zdrowia w dniu 12 stycznia 2018 r.

3.4.4.2. WYKORZYSTANIE DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ

WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH UDZIELONYCH PONAD KWOTY ZOBOWIĄZAŃ

WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI

ZDROWOTN EJ

Tabela 16 Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych,

udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej —

liczba zawartych aneksów i ugód pozasądowych według 0W NFZ

. fl Liczba ugód
Wyszczególnienie Liczba aneksów

pozasądowych

Dolnośląski 4 3

Kujawsko Pomorski 3 3

Lubelski 1 1

Łubuski 1 1

Łódzki 2 2

Małopolski 1 2

Mazowiecki 9 7

Opolski O 0

Podkarpacki 1 O

Podlaski 1 1

Pomorski O O

śląski 3 4

śwltc2ykl O 1
.3T”
Warmlńako-Mazar5ld O 1

Wielkopolski 4 3

Zachodnlopomorskl 2 2

RśienOW 32 31
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W celu wykorzystania środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie świadczeń

wysokospecjalistycznych, udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oddziały wojewódzkie Funduszu zawarły ze

świadczeniodawcami 32 aneksy do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz 31

ugód pozasądowych, co prezentuje poniższe zestawienie.

W procesie finansowania z dotacji z budżetu państwa świadczeń wysokospecjalistycznych

udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń

opieki zdrowotnej oddziały wojewódzkie NFZ sfinansowały świadczenia o łącznej wartości

50 364,75 tys. zł.

Wartość wypłaconych przez poszczególne oddziały wojewódzkie Funduszu środków z dotacji

z budżetu państwa na finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych ponad

kwoty zobowiązań wynikających z zawartych umów przedstawia poniższe zestawienie.
Tabela 17 Wykorzystanie przez oddziały wojewódzkie Funduszu dotacji z budżetu państwa na finansowanie
świadczeń wysokospecjalistycznych, udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Wartośc wypiaconych

Świadczeniodawcom środków

Wyszczególnienie z dotacji x budżetu państwa za

świadczenia

wysokospecjalistyczne

DDlnoślski 1 184,35

Kujawsko-Pomorski 5 203,17

Lubelski 219,55

Lubuski 1262,00

Łódzki 6 002,45

Malopolski 3 567,00

Mazowiecki 10 042,18

Opolski -

Podkarpacki 3 749,72

Podlaski 332,69

Pomorski -

Śląski 7 329,82

Świętokrzyski 797,74

Warmińsko-Mazursid 175,49

Wielkopolski S 325,00

Zachodniopomorski 5 173,59

Razem 0W 50 364,75

Procesem finansowania ze środków z dotacji z budżetu państwa ponadlimitowych świadczeń

wysokospecjalistycznych objęto świadczenia zrealizowane w latach 2015-2017, co prezentuje

poniższe zestawienie.
Tabela 18 Wartość ponadlimitowych świadczeń wysokospecjalistycznych zrealizowanych w latach 2015-2017
objętych procesem finansowania z dotacji z budżetu państwa

Wartość wyplaconych

świadczeniodawcom środków z
Rok

dotacji zbudzetu panstwaza

świadczenia wysokospecjalistyczaie

201$ 321,41

2016 204,55

2017 49 838,79

Razem 50 364,75

Iw tys. zt]

Iw tys. zł]

str. 72



ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2017 ROK

Kwota niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa na finansowanie ponadumownych

świadczeń wysokospecjalistycznych, w wysokości 3 581,25 tys. zł, została zwrócona na konto

Ministra Zdrowia w dniu 12 stycznia 2018 r.

3.4.5. ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE ŚWIADCZENIODAWCOM NA KOSZTY ŚWIADCZEŃ

OPIEKI ZDROWOTNE] UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE W ROKU 2017

Rysunek 39 Środki finansowe przekazane świadczeniodawcom na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielane

przez pielęgniarki I położne w latach 2015-2017 i ich dynamika

fwtys.zI] lw%l
3000000 — —

—---—--- 600%

2500000 500%

2000000 400%

1 500 000 -—--

—

—-—— 300%

1000000 N.%j
1rT 200%

500000 -f--———--—— 1000001 - -
i-- — 100%

O -- -—- 0%
IX-XII 2015 r. 2016 r. 2017 r.

Kwota wykorzystanych dodatkowych srodkow przekazanych swiadczeniodawcom
na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki pofożne

——Dynamika

Przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146

i z 2017 r. poz. 1809), zwanych dalej ogólnymi warunkami umów, określono mechanizm,

obowiązujący od 1 września 2015 r., otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych

środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez

pielęgniarki i położne. Zgodnie z uregulowaniami ww. rozporządzenia świadczeniodawca

posiadający umowę z Funduszem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej otrzymuje

dodatkowe środki finansowe na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Powyższe regulacje

w zakresie wynagrodzenia pielęgniarek i położnych dotyczą pielęgniarek i położnych

wykonujących u świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1-3 ustawy z dnia 15 lipca

2011 r. o zawodach pielęgniarki I położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 z poźn. zm.) i realizujących

świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej

praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego,

realizujących te świadczenia.

Sposób podziału miesięcznie dodatkowych środków, o których mowa w ww. rozporządzeniu na

wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych winien zapewniać średni wzrost wynagrodzenia

wraz z innymi składnikami i pochodnymi o:

— 400 zł (tj. 300 zł + 100 zł) w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu w okresie od

1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.;

— 800 zł w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu w okresie od 1 września 2016 r.

do 31 sierpnia 2017 r. fw tym o kwotę 400 zł, o której mowa w okresie od 1 września

2015);

— 1 200 zł w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu w okresie od 1 września 2017 r.

do 31 sierpnia 2018 r. (w tym o kwotę 800 zł, o której mowa w okresie od 1 września

2016);
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— 1 600 Zł w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu w okresie od 1 września 2018 r.

do 31 sierpnia 2019 r. (w tym o kwotę 1 200 Zł, o której mowa w okresie od 1 września

2017).

Środki na realizację ww. przepisów ogólnych warunków umów były przekazywane

świadczeniodawcom przez NFZ w oparciu o zawarte aneksy do umów o udzielanie świadczeń

opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, dla których
jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna. Wyznaczenie kwot wzrostu wartości
poszczególnych umów o udzielanie świadczeń opieki następowało w oparciu o informacje

przekazane przez świadczeniodawców o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących, u tych
świadczeniodawców, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1-3 ustawy o zawodach pielęgniarki

i położnej i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki

pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej

specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego, realizujących te świadczenia według stanu na dzień 1 sierpnia 2017 r.

Z kolei świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna
stawka roczna włączono do mechanizmu przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych

środków z Funduszu na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne
przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628). Zwiększone finansowanie nastąpiło począwszy od
2016 r. poprzez wzrost kapitacyjnej stawki rocznej dla pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki lub higienistki udzielającej
świadczeń w środowisku nauczania i wychowania w sposób zapewniający średni wzrost

miesięcznego wynagrodzenia począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. o 400 zł w przeliczeniu na
etat albo równoważnik etatu. Zarówno skalę jak i terminy wprowadzanych kolejnych zmian
wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w podstawowej

opiece zdrowotnej, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna,
zsynchronizowano z zmianami wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych wprowadzanymi

w oparciu o przepisy ogólnych warunków umów u świadczeniodawców posiadających umowy
z Funduszem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w pozostałych rodzajach świadczeń.

Wartość wykorzystanych przez świadczeniodawców środków przekazanych przez oddziały

wojewódzkie Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wynikająca ze
złożonych przez świadczeniodawców rachunków i miesięcznych oświadczeń, wyniosła łącznie

2 602 981,14 tys. zł i w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej kształtowała się
następująco:
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Rysunek 40 Kwoty wykorzystanych przez świadczeniodawców dodatkowych środków przekazanych

świadczeniodawcom w 2017 r. na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, wynikające

ze złożonych przez świadczeniodawców rachunków i miesięcznych oświadczeń
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3.4.6. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 97 UST. 3 PKT ZA — 2C, 3 I 3B

USTAWY

Rysunek 41 Koszty realizacji zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a - 2c, 3 i 3b ustawy w latach 2005-2017

i ich dynamika
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W roku 2017 Narodowy Fundusz Zdrowia poniósł koszty z tytułu realizacji zadań, o których

mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 I 3b ustawy w łącznej wysokości 2 241 358,38 tys. zł, z tego

ztytułu realizacji zadań określonych:

— w art. 97 ust. 3 pkt 2b ustawy w wysokości 475 028,28 tys. zł;

— w art. 97 ust. 3 pkt 2c ustawy w wysokości 506 370,15 tys. zł;

— w art. 97 ust. pkt 2a, 3 I 3b ustawy w wysokości 1 259 959,95 tys. zł.

3.4.7. KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELONYCH W RAMACH PRZEPISÓW

O KOORDYNACJI OBYWATELOM UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA

O WOLNYM HANDLU NA TERENIE POLSKI

W roku 2017 oddziały wojewódzkie Funduszu sfinansowały koszty rzeczowych świadczeń

zdrowotnych, niezbędnych ze wskazań medycznych, udzielanych przez świadczeniodawców,

którzy zawarli umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, obywatelom Unii Europejskiej

i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu na podstawie przepisów o koordynacji

systemów zabezpieczenia społecznego, rozliczanych na podstawie formularzy E-125, w łącznej

wysokości 224 495,98 tys. zł, tj. o kwotę 33 400,15 tys. zł wyższą niż w roku 2016.
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Rysunek 42 Koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych obywatelom UE J EFTA na terenie Polski na podstawie

przepisów o koordynacji w latach 2004- 2017 ich dynamika
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3.5. KOSZTY PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANYCH NA ZLECENIE

W wyniku podpisanej w dniu 22 listopada 2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem

Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia umowy na realizację zadania pt.: „Program

kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020 w zakresie
interwencji: kompleksowa diagnostyka niepłodności” w zmianie planu finansowego NFZ na
2017 r. z dnia 29 listopada 2017 r. dokonano zabezpieczenia środków, w wysokości 2 804 tys.
zł, na realizację ww. programu.

Minister Zdrowia zlecił Funduszowi realizację programu w zakresie zadań związanych

z zawieraniem i rozliczaniem umów z referencyjnymi ośrodkami leczenia niepłodności na

udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujących kompleksową diagnostykę niepłodności.

W 2017 r. Fundusz poniósł koszty z tytufu realizacji ww. programu w łącznej wysokości 46,66

tys. zł.

3.6. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Wartość planowanych na 2017 r. kosztów realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego

była odzwierciedleniem planowanej wartości przychodów NEZ z tego tytułu, równej wartości

środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie państwa. Poniesione w roku 2017 koszty

z tytułu realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego wyniosły 1 918 470,03 tys. zł i były
niższe od wielkości planowanej o 9 576,97 tys. zł i wyższe od kosztów poniesionych w roku
2016 o 50 351,90 tys. zł, tj. o 2,70%.

Poniesione koszty objęły także skutki finansowe zawartego w dniu 18 lipca 2017 r. pomiędzy

Ministrem Zdrowia, Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową

Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” porozumienia

dotyczącego podwyżek dla ratowników medycznych, w wyniku, którego począwszy od 1 lipca

2017 r. wzrosło średnie miesięczne wynagrodzenie o 400 zł brutto:

— ratowników medycznych, którzy są członkami zespołów ratownictwa medycznego

u wykonawców głównych i podwykonawców systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne,

— dyspozytorów medycznych,

— pielęgniarek systemu, które są członkami zespołów ratownictwa medycznego,

zatrudnionymi u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego (podwykonawców

w pozaszpitalnym systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne),
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wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik

etatu (niezależnie od formy zatrudnienia).

Aneksowanie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w zakresie

przekazania celowych środków na wypłatę podwyżek dla tych grup pracowników zakończyło się

30 sierpnia 2017 r. Kwota wykorzystanych przez świadczeniodawców środków przekazanych

przez 0W NFZ za okres od dnia 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r, wynikająca ze złożonych przez

świadczeniodawców rachunków i miesięcznych sprawozdań, wyniosła 36 171,69 tys. zł.

Poziom realizacji planu w tej pozycji kosztów był zgodny z poziomem realizacji, zawartych na
zlecenie poszczególnych wojewodów, umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w rodzaju ratownictwo medyczne.

Rysunek 43 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w latach 2007- 2017 i ich dynamika
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3.7. KOSZTY FINANSOWANIA LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO W CZĘŚCI FINANSOWANEJ Z BUDŻETU

PAŃSTWA ZGODNIE Z ART. 43A UST. 3 USTAWY

Tabela 19 Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu

medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

)wtys. zł)

. . Wykonanie Plan Wykonanie % realizacji Dynamika
Wyszczególnienie

2016 r. na 2017 r. 2017 r. pianu 2017/2016

I 2 3 4 5.4/3 64/2

kosztyleku, środka spożywczego specjalnego

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu

medycznego wczści finansowanej Ż 110 17069 564 300,00 506 370,15 89,73% 459,62%

budżetu państawa zgodnie z art. 43 a ust. 3

ustawy

Przepisami ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz. 652) seniorom,

którzy ukończyli 75 lat, przyznano prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych

specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, określonych w wykazie

Ministra Zdrowia, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo

wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo

dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa. Leki, środki spożywcze

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące seniorom po

ukończeniu 75. roku życia są finansowane z budżetu państwa w części stanowiącej odpłatność

świadczeniobiorcy, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o refundacji, obejmującej

kwotę do limitu finansowania oraz dopłatę w wysokości różnicy między ceną detaliczną danego
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leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego,

a wysokością limitu finansowania.

Zgodnie z ww. nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, przy ustalaniu wykazu
Minister Zdrowia kieruje się m.in. zaspokojeniem potrzeb zdrowotnych seniorów, dostępnością

i bezpieczeństwem stosowania leków oraz stosunkiem kosztów do uzyskiwanych efektów
zdrowotnych leków, a także limitem wydatków przewidzianym na ten cel w ustawie
budżetowej na dany rok. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa w latach 2016-2025,
będący konsekwencją wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi 8 274 600 tys. zł, przy czym
w roku 2017 r. wynosił on 564 300 tys. zł.

Zgodnie z informacją zawartą w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego NFZ na 2017 r.
koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz

wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej wyniosły 506 370,15 tys. zł i stanowiły 89,73% wartości

planowanej.

3.8. CAŁKOWITY BUDŻET NA REFUNDACJĘ

Rysunek 44 Całkowity budżet na refundację w latach 2012 - 2017 i jego dynamika
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- Całkowity budżet na refundację — Dynamika

W związku z brzmieniem przepisów ustawy o refundacji w pierwotnym planie finansowym NFZ
na 2017 r. wartość całkowitego budżetu na refundację obejmującego:

— koszty leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę;

— koszty leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych

programami lekowymi określonymi w przepisach ustawy o refundacji;

— koszty leków stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy

o refundacji;

— koszty leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie
określonym w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U.
z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), pod warunkiem że w stosunku do tych leków

wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji;

— koszty środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sprowadzonych

z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594), pod
warunkiem, że w stosunku do tych środków wydano decyzję o objęciu refundacją na
podstawie ustawy o refundacji;

str. 78



ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2017 ROK

— rezerwę, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy o świadczeniach opieki

zdrowotnej,

wyznaczono w wysokości 11 843 415 tys. zł. Przy czym środki w wysokości:

— 362 299 tys. zł odpowiadające prognozowanym kosztom leków, środków spożywczych

specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych w ramach migracji

ubezpieczonych zostały pierwotnie ujęte w planie w rezerwie na koszty świadczeń
opieki zdrowotnej realizowanych w ramach migracji ubezpieczonych (w tym środki
dotyczące pozycji B2.3.1.1 - leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

żywieniowego objęte programami lekowymi — w kwocie 296 165 tys. zł oraz pozycji
B2.3.2.1 - leki stosowane w chemioterapii — w kwocie 66 134 tys. zł, dotyczące

świadczeń opieki zdrowotnej);

— 339 272 tys. zł odpowiadające szacowanym skutkom zmian na liście leków
refundowanych zostały ujęte pierwotnie w poz. p.n. B2.16 — rezerwa na pokrycie
kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków.

Następnie pismem z dnia 12 sierpnia 2016 r. Prezes NFZ poinformował Ministra Zdrowia oraz
Ministra Finansów o zamiarze dokonania uruchomienia rezerwy, o której mowa w art. 118 ust.

2 pkt 2 lit. b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, zgodnie z wnioskami o uruchomienie

rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
przekazanymi przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz przesunięciu środków

w wysokości 362 299 tys. zł z tej pozycji kosztów do poszczególnych składowych (tj. pozycji
analitycznych) planu całkowitego budżetu na refundację.

Monitorując poziom realizacji całkowitego budżetu na refundację, w tym jego poszczególnych

elementów, oddziały wojewódzkie Funduszu obserwowały w kolejnych miesiącach 2017 roku
prawdopodobne ryzyko wyższej niż planowano realizacji kosztów w ramach całkowitego

budżetu na refundację. W związku z tym Prezes NFZ, w celu zminimalizowania ryzyka
wystąpienia ewentualnego przekroczenia planu całkowitego budżetu na refundację,:

— podjął decyzję o uruchomieniu środków ujętych w rezerwie na pokrycie kosztów
świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków (poz. B2.16 planu finansowego)

w łącznej wysokości 339 272 tys. zł, w zmianach planu finansowego NFZ na 2017 r.,

o których poinformował Ministra Zdrowia oraz Ministra Rozwoju i Finansów przy
pismach z dnia: 30 sierpnia 2016 r., 26 września 2016 r., 2 i 28 listopada 2016 r. oraz 31

marca 2017 r. i przesunięcia ich na wnioski dyrektorów oddziałów wojewódzkich
Funduszu do wybranych pozycji analitycznych całkowitego budżetu na refundację;

— poinformował Ministra Zdrowia i Ministra Rozwoju i Finansów przy pismach z dnia: 31
sierpnia 2017 r., 13 i 28 września 2017 r., 31 października 2017 r., 14 listopada 2017 r.,

13, 18, 21 I 29 grudnia 2017 r. o dokonanych przez dyrektorów oddziałów
wojewódzkich Funduszu przesunięciach środków w łącznej wysokości 457 385 tys. zł

z innych pozycji analitycznych kosztów świadczeń zdrowotnych do poz. całkowity
budżet na refundację.

Powyższe działania umożliwiły zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację w 2017 roku

świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych i chemioterapii, nie
uwzględnionych na etapie opracowywania planu finansowego NFZ na 2017 rok, ze względu na
termin objęcia ich refundacją przez Ministra Zdrowia, a także wyższą niż w roku 2016 r.
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refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych dostępnych w aptekach.

Nowe programy lekowe, które objęto finansowaniem w 2017 r. to:

— leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy
prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej;

— leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią
spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla
ZZSK;

— leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej
typu A;

— Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu
zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych

z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji Są;

— leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki;

— leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych;

— leczenie idiopatycznego włóknienia płuc;

— leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry
wismodegibem;

— leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do
leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA);

— leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona,

— leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję;

— lbrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową;

— Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych.

Natomiast nowe substancje czynne (chemioterapeutyki), które wprowadzono w roku 2017
w chemioterapii to: Dexamethasoni phosphas, Netupitantum + Palonosetronum.

W wyniku dokonania przedmiotowych zmian planu finansowego NFZ na 2017 r. wartość
planowanego całkowitego budżetu na refundację na 2017 r. wyniosła ostatecznie 12 300 800
tys. zł, a jego realizacja w poszczególnych miesiącach 2017 r. ukształtowała się następująco.

Rysunek 45 Realizacja pianu całkowitego budżetu na refundację w poszczególnych miesiącach 2017 r.
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Odnotowana na koniec 2017 r. realizacja całkowitego budżetu na refundację ukształtowała się

na poziomie 12 165 049,04 tys. zł i stanowiła 98,90% wartości planowanej, a niewykorzystane

środki z planu całkowitego budżetu na refundację, w wysokości 135 750,96 tys. zł, znalazły

odzwierciedlenie w wyniku finansowym Funduszu za 2017 r.

Dotrzymanie bezpieczeństwa planu finansowego Funduszu w pozycji całkowity budżet na

refundację było pochodną w szczególności:

— dokonanego w trakcie roku zwiększenia o 457 385 tys. zł (tj. 3,86%) planowanej

wartości nakładów w poz. całkowity budżet na refundację;

— rzeczywistej realizacji przez pacjentów recept na zaordynowane przez lekarzy leki,

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne;

— wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

żywieniowego, wyrobów medycznych w stosunku do których wydano ostateczne

decyzje administracyjne o objęciu refundacją, albo ostateczne decyzje zmieniające,

ogłaszanego co dwa miesiące w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, będącego wynikiem

prowadzonych negocjacji przez Komisję Ekonomiczną i wnioskodawców w zakresie

urzędowych ceny zbytu, poziomu odpłatności, wskazań, w których lek, środek

spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny ma być

refundowany.

Rysunek 46 Realizacja poszczególnych subpozycji całkowitego budżetu na refundację w latach 2012-2017
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3.9. KOSZTY ADMINISTRACYJNE

Koszty administracyjne Funduszu obejmują: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki

i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, koszty funkcjonowania

Rady Funduszu, amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz

pozostałe koszty administracyjne.

Ustaloną w pierwotnym planie finansowym NFZ na 2017 rok wartość kosztów

administracyjnych wyznaczono w wysokości 750 517 tys. zł, tj. na poziomie 0,97% łącznych

planowanych kosztów Funduszu. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian planu finansowego

Funduszu planowana wartość kosztów administracyjnych została zwiększona łącznie
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Rysunek 47 Koszty administracyjne w latach 2004- 2017 lich dynamika
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Poniesione w roku 2017 koszty administracyjne w łącznej wysokości 658 126,65 tys. zł mieściły

SIĘ w limitach kosztów ustalonych w planie Funduszu, a ich udział w łącznych kosztach

Funduszu za 2017 r. wyniósł 0,83%.

Odnotowana na koniec 2017 r. niższa niż planowana realizacja kosztów

dotyczyła wszystkich rodzajów kosztów administracyjnych.

Rysunek 48 Struktura kosztów administracyjnych NFZ w roku 2017

O 95 037,35 tys. zł

W roku 2017, podobnie jak w latach poprzednich, najwyższy udział w łącznej puli kosztów

administracyjnych stanowiły koszty wynagrodzeń (52,07%) oraz koszty usług obcych (24,12%),

natomiast najniższy udział w strukturze kosztów stanowiły koszty funkcjonowania Rady

Funduszu, których udział wyniósł 0,004%.

3.9.1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Plan kosztów administracyjnych NFZ w rodzaju zużycie materiałów i energii obejmuje
w szczególności koszty zużycia: materiałów biurowych, materiałów związanych z utrzymaniem

i rozwojem systemu informatycznego, wyposażenia rzeczowego, paliw samochodowych oraz

energii.

Podejmowane przez jednostki organizacyjne Funduszu działania ograniczające poziom

ponoszonych kosztów zużycia materiałów i energii pozwoliły na realizację planu w tej pozycji
kosztów na poziomie 19 877,26 tys. zł i były wyższe od wartości kosztów poniesionych w roku

2016 o 1 249,56 tys. zł.
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3.9.2. USŁUGI OBCE

Planowaną na 2017 r. wartość kosztów usług obcych Funduszu, obejmującą w szczególności

koszty związane z usługami remontowymi, usługami telekomunikacyjnymi, usługami

pocztowymi, opłatami czynszowymi i dzierżawnymi, usługami związanymi z utrzymaniem

i rozwojem systemu informatycznego, dozorem mienia, Sprzątaniem pomieszczeń,

wyposażeniem niematerialnym, wyznaczono pierwotnie w wysokości 183 521 tys. zł. Ustalenie

w planie finansowym Funduszu na 2017 r. dynamiki kosztów usług obcych w odniesieniu do
roku 2016 na poziomie wyższym od prognozowanej na ten rok inflacji, było skutkiem

prognozowanego wzrostu kosztów usług, w szczególności m. in.: w zakresie serwisowania

i bieżącego utrzymania systemów informatycznych NFZ Cz wyłączeniem usług na subskrypcję

i konserwację systemów informatycznych wspomagających działalność NFZ, na realizację

których zawarto umowę na okres trzech lat, tj. do końca I kwartału 2019 r.) oraz serwisu i usługi

utrzymania/konserwacji urządzeń sieciowych NFZ.

Dokonane w trakcie 2017 r. zmiany planowanej wartości kosztów usług obcych związane były
z koniecznością ujęcia w planie Funduszu środków niezbędnych na realizację projektów i umów

partnerskich współfinansowanych ze środków europejskich (w łącznej wysokości 1 390 tys. zł)
oraz przeprowadzaną w trakcie roku, przez oddziały wojewódzkie i Centralę Funduszu,

przebudową struktury planu kosztów administracyjnych NFZ na 2017 r. to łącznej wartości

(-) 646 tys. zł). W wyniku ww. zmian wartość planowanych na 2017 r. kosztów usług obcych

wyznaczono na poziomie 184 265 tys. zł.

Realizacja planu kosztów usług obcych ukształtowała się na poziomie 158 760,13 tys. zł i mimo

iż stanowiła 86,16% wartości planowanej, to była wyższa od wartości kosztów poniesionych

w roku 2016 o 22 325,59 tys. zł.

Niepełna realizacja planu tej grupy kosztów wynikała m.in.: z przedłużającego się procesu
postępowania w zakresie zamówień publicznych, różnic pomiędzy szacowaną wartością usług
określoną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a wartością ustaloną w wyniku
zakończenia postępowania w zakresie zamówień publicznych oraz efektów prowadzonych

w oddziałach wojewódzkich i Centrali Funduszu działań ograniczających poziom ponoszonych

kosztów.

3.9.3. PODATKI I OPŁATY

Plan kosztów podatków i opłat zrealizowany został w wysokości 2 820,92 tys. zł, co stanowiło

64,70% wartości planowanej.

3.9.4. WYNAGRODZENIA

W pierwotnym planie finansowym NFZ na 2017 rok wartość kosztów wynagrodzeń wyznaczono

w wysokości 340 260 tys. zł, uwzględniając:

— przyjęte przez Radę Ministrów w „Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata
2016—2019”, założenie, iż W kolejnych latach, tj. od 2017 r. założono stopniowe, w
miarę poprawy sytuacji fiskalnej oraz w ramach limitu wydatków przewidzianego przez

sta bilizującą regułę wydatkową, zwiększanie funduszu wynagrodzeń państwowych

jednostek, planowane na rok 2017 koszty wynagrodzeń ustalono uwzględniając

stanowisko Ministra Finansów w przedmiotowej sprawie, zgodnie z którym wzrost

funduszu wynagrodzeń na rok 2017 powinien uwzględniać wskaźnik prognozowanej

średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. 1,3%, oraz zmiany
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wynikające z nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, wprowadzające

elektroniczne potwierdzanie prawa do świadczeń świadczeniobiorców te-WUŚ), oraz

wdrożenia przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej realizowanych w ramach tzw.

dyrektywy transgranicznej;

— środki jakie NFZ przewiduje otrzymać na realizację projektów z udziałem środków

unijnych, tj. na realizację projektów: „S.A.F.E. — Instytucje Społeczne na rzecz Przyszłej

Europy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz projektu

predefiniowanego pn. „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”

finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

realizowanego w ramach Programu PL13.

Dokonane w trakcie 2017 r. zmiany planowanej wartości kosztów wynagrodzeń Funduszu

łącznie o kwotę 3 090 tys. zł przeprowadzone zostały w związku z:

— z akceptacją przez Ministra Zdrowia wniosku o zmianę podpisanej w dniu 23

października 2015 r. przez Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie

do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej COOK) — Etap I

Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 — 2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

uwzględniającego m.in. zmianę terminu zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31

października 2017 r.;

— z podpisaniem w dniu B grudnia 2016 r. przez Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego

Funduszu Zdrowia umowy:

o w sprawie Projektu Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu

PLO7 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów

demograficzno — epidemiologicznych pn.: „CanCelI Cancer — Zapobieganie

rozwojowi chorób nowotworowych poprzez edukacje zdrowotną”,

o w sprawie Projektu Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu

PLO7 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów

demograficzno — epidemiologicznych pn.: „Opracowanie mobilnej aplikacji na

smartfony dla kobiet z cukrzycą ciążową - SweetPregna - Słodka ciąża;

— przesunięciem w czasie realizacji niektórych przedsięwzięć w ramach Programu

Predefiniowanego pn. „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”

współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-

2014 r. w ramach Programu PL13 pn.: „Ograniczanie społecznych nierówności

w zdrowiu” (program realizowany do 30 kwietnia 2017 r.);

— podpisaniem Porozumienia pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a

Ministerstwem Cyfryzacji o dofinansowanie projektu pt.: „Otwarte dane — dostęp,

standard, edukacja” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „ Cyfrowa

dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1

„Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych

i zasobów nauki”
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— zwiększeniem w roku 2017 kosztów wynagrodzeń z przeznaczeniem w szczególności na

wzmocnienie realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia z zakresu informatyzacji

Narodowego Funduszu Zdrowia, działalności kontrolnej NFZ, których wzmocnienie

w latach poprzednich było niemożliwe z powodu tzw. „zamrożenia” funduszu

wynagrodzeń.

Wartość zrealizowanych w roku 2017 kosztów wynagrodzeń wyniosła 342 649,48 tys. zł
i stanowiła 99,80% wartości planowanej, i była wyższa od wartości kosztów odnotowanej

w roku 2016 o 7 455,25 tys. zł (tj. o 2,22%). Niepełna realizacja planu kosztów wynagrodzeń

wynikała m.in. z:

— niepełnego zatrudnienia w stosunku do planu etatyzacji na 2017 rok (zgodnie z planem

zatrudnienia na 2017 r. liczba planowanych w NFZ etatów wynosiła 5 529,68 etatów,

zaś stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 5 317,43 etatów, co

stanowiło 96,16% wartości planowanej), w związku brakiem zainteresowania

potencjalnych kandydatów o ściśle określonym wykształceniu i doświadczeniu

zawodowym, w tym medycznym i informatycznym, procesem rekrutacji na wolne

stanowiska w Funduszu ze względu na niespełnianie oczekiwań finansowych

(potencjalnych kandydatów do pracy) i zapowiedziami likwidacji NFZ w niedalekiej

przyszłości;

— fluktuacji kadry oraz absencji chorobowej pracowników.

3.9.5. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników są pochodną

kosztów wynagrodzeń, zgodnie z uregulowaniami prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych

i obejmują w szczególności składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, składki na Fundusz

Pracy oraz pozostałe świadczenia.

Poniesione w roku 2017 koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz

pracowników wyniosły 70 920,76 tys. zł i stanowiły 91,35% wartości planowanej.

3.9.6. KOSZTY FUNKCJONOWANIA RADY FUNDUSZU

W roku 2017 plan kosztów funkcjonowania Rady Funduszu został zrealizowany w kwocie

24,75 tys. zł, co stanowiło 49,50% wartości planowanej.

3.9.7. AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Szacowane w planie finansowym na rok 2017 koszty amortyzacji środków trwałych oraz

wartości niematerialnych prawnych wynikały z planowanej amortyzacji majątku Funduszu oraz

z założeń finansowych przyjmowanych przy tworzeniu rzeczowego planu wydatków

inwestycyjnych oddziałów wojewódzkich i Centrali Funduszu. Wartość amortyzacji wynikająca

z założeń do rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych została pierwotnie w całości ujęta

w Centrali Funduszu, a po ustaleniu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2017

koszty amortyzacji, z tego tytułu zostały ujęte w planach oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych w roku 2017

wyniosły 59 165,19 tys. zł i stanowiły 52,80% wartości planowanej, i były niższe od kosztów

odnotowanych w roku 2016 o 7 338,49 tys. zł. Niższa niż planowana ich realizacja wynikała

z faktu, iż wartość dokonywanych w trakcie roku odpisów amortyzacyjnych uzależniona jest

m.in. od terminu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do
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użytkowania oraz od ustalonego zgodnie z obowiązującymi przepisami okresu amortyzacji. Fakt

przesunięcia (opóźnienia w stosunku do pierwotnie ustalonego) momentu zakupu składników

majątku i późniejszego przyjęcia ich do użytkowania miał istotny wpływ na poziom

ponoszonych w roku 2017 kosztów z tytułu amortyzacji, bowiem powyższa sytuacja opóźniła

moment rozpoczęcia naliczania amortyzacji od nowych środków trwałych.

3.9.8. POZOSTAŁE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

Pozostałe koszty administracyjne obejmują w szczególności koszty związane z ubezpieczeniem

mienia Funduszu, podróżami służbowymi, odprawami dla zwalnianych pracowników oraz

koszty reprezentacji i reklamy.

Wartość poniesionych w rok 2017 pozostałych kosztów administracyjnych wyniosła

3 908,16 tys. zł, co stanowiło 64,10% wartości planowanej, i objęła:

— podróże służbowe: 2 198,00 tys. zł,

— ryczałty na samochody: 32,46 tys. zł,

— koszty reprezentacji i reklamy: 659,25 tys. zł,

— ubezpieczenia majątkowe: 742,20 tys. zł,

— inne koszty administracyjne: 276,25 tys. zł.

3.10. UMOWY PARTNERSKIE I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Tabela 20 Koszty realizacji projektów umów współfinansowanych ze środków europejskich w roku 2017

[W tys. zł]

Plan Wykonanie Róźnica % realizacji
Koszty adminIstracyjne

na2Ol7r. 2017r. (wyk..plan) planu
I 2 3 4.3-2 5.3/2

Dl zużycizmaterlałówlenergii 30,00 9,38 -20,62 31,27%

DZ usługi obce 1 424,00 1 265,81 -156,19 88,89%

03 podatki I opłaty 5,00 0,00 -5,00 0,00%

04 wynagrodzenia,wtym: 991,00 784,83 -206,17 79,20%

04.1 wynagrodzenia bezosobowe 102,00 52,56 49,04 51,92%

ubezpieczeniespołecmeilnne
226,00 129,52 -96,48 57,31%

wladczenia, wtym:

05.1
skladkinaPunduszUbezpleczeń

182,00 106,16 -75,84 58,33%
Społecznych

D5.2 skiadkinaPundusoPracy 29,00 15,47 -13,53 53,34%

0.5.4 pozostałe świadczenia 15,00 7,89 -7,11 52,60%

07
amortyzacjaśrodkówtrwałychoraz

28,00 0,00 -28,00 0,00%
wartości niematerialnych I prawnych

08 pozostałe koszty 338,00 225,96 -112,04 6685%

Razem 3 042,00 2 415,50 -626,50 79,40%

W roku 2017 NFZ realizował następujące umowy partnerskie i projekty współfinansowane ze

środków europejskich: umowę partnerską na realizację projektu pn.: „SAFE — Instytucje

Społeczne na rzecz Przyszłej Europy”, „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”,

„Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki

koordynowanej (00K) — Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki

zdrowotnej dla Polski”, „Opracowanie mobilnej aplikacji na smartfony dla kobiet z cukrzycą

ciążową SweetPregna — słodka ciąża”, „Cancell Cancer — zapobieganie rozwojowi chorób

nowotworowych poprzez edukację zdrowotną” oraz „Otwarte dane dostęp, standard,

edukacja”. Łączna wartość poniesionych przez NFZ w roku 2017 kosztów związanych z realizacją

ww. umów partnerskich i projektów wyniosła 2 415,50 tys. zł i stanowiła 79,40 % wartości

planowanej.
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3.10.1. UMOWA PARTNERSKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN.: „SAFE — INSTYTUCJE SPOŁECZNE

NA RZECZ PRZYSZŁEJ EUROPY”

Celem niniejszego projektu jest rozwijanie wspólnych narzędzi, wymiana doświadczeń,

najlepszych praktyk oraz know-how, jak również wzmocnienie własnych krajowych kompetencji
związanych z elektroniczną wymianą informacji w obszarze zabezpieczenia społecznego (EESSI).

W dniach 27-28 czerwca 2017 r., na posiedzeniu Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji

Systemów Zabezpieczenia Społecznego, podjęto decyzję o rozpoczęciu dwuletniego okresu

wdrożeniowego EESSI w krajach członkowskich systemu elektronicznej wymiany informacji
dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI). Powyższe jest równoznaczne z rozpoczęciem

wdrożeń w krajach członkowskich, poczynając od Punktów Kontaktowych, a kończąc na

systemach wewnętrznych instytucji, biorących udział w realizacji przepisów o koordynacji

zabezpieczenia społecznego. Z dniem 1 lipca 2019 r. wszystkie kraje muszą wymieniać
informacje, z zakresu przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, drogą

elektroniczną.

Mając powyższe na uwadze NFZ przeprowadził w 2017 r., w szczególności:

— instalację Punktu Kontaktowego, który musi być utrzymywany i uaktualniany

o poprawki wprowadzane przez DG ds. Zatrudnienia;

— analizę procesów biznesowych (europejskich i krajowych) pod kątem dokonania

koniecznych zmian w systemach NFZ;

— instalację aplikacji RINA, które będą utrzymywane i uaktualniane o poprawki

wprowadzane przez DG ds. Zatrudnienia;

— zakup sprzętu na potrzeby punktu kontaktowego,

oraz kontynuował współpracę z dostawcami systemów w zakresie rozwoju utrzymywanych

przez nich systemów NFZ.

Wartość odnotowanych w 2017 r. kosztów związanych z realizacją ww. projektu wyniosła

178,66 tys. zł i stanowiła 47,77% wartości planowanej.

3.10.2. UMOWA PARTNERSKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN.: „OGRANICZANIE SPOŁECZNYCH

NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU”

Przedmiotem zawartej w dniu 12 grudnia 2013 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Narodowym

Funduszem Zdrowia umowy w sprawie partnerstwa na rzecz realizacji Projektu

predefiniowanego dotyczącego ograniczenia społecznych nierówności w zdrowiu

finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 r. w ramach

Programu PL13 pn.: „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, jest osiągnięcie

lepszego zarządzania w ochronie zdrowia poprzez:

— opracowanie międzysektorowej strategii ograniczania społecznych nierówności

w zdrowiu,

— opracowanie narzędzi, które przyczynią się do ograniczenia społecznych nierówności

w zdrowiu,

— opracowanie 2 programów szkoleniowych z zakresu ochrony zdrowia i przeszkolenie 3
tys. uczestników.

Projekt zakłada opracowanie m.in.:

— nowych rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania systemu zdrowia

publicznego, których celem będzie poprawa skuteczności działania systemu i wpływ na

wieloletnie planowanie (moduł Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016+
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dotyczący nierówności w zdrowiu) oraz zapewnienie wsparcia eksperckiego w pracach
związanych z projektem i ustawami zdrowotnymi;

— nowych wzorów analiz okresowych, które umożliwiają monitorowanie różnych
aspektów społecznych nierówności w zdrowiu, czynników powodujących te
nierówności oraz dynamiki zachodzących zmian;

— narzędzi umożliwiających: ocenę wpływu różnych czynników na stan zdrowia ludności,
określenie potrzeb zdrowotnych ludności, związanych głównie ze społecznymi
nierównościami w zdrowiu;

— wzorów programów zdrowia publicznego o udowodnionej skuteczności, adresowanych

do grup społecznych o podwyższonym ryzyku zdrowotnym (tj. palenie tytoniu,
nadciśnienie, cholesterol, wypadki);

— wzorów nowych programów dydaktycznych, które przyczynią się do podniesienia
kwalifikacji ludzi zajm ujących się ograniczaniem społecznych nierówności w zdrowiu.

W roku 2017 zrealizowano następujące zadania:

— przeprowadzono postępowania w celu wyłonienia wykonawców usług w zakresie
przygotowania scenariuszy i szkoleń e-lerningowych do zaimplementowania na
platformie e-lerningowej z zakresu oceny potrzeb zdrowotnych,

— przygotowano konspekt, scenariusza i szkolenia w wersji do zaimplementowania na
platformę e-lerningową dotyczące otyłości dzieci i dorosłych,

— uruchomiono na platformie internetowej „Akademia NFZ” szkolenia z zakresu: oceny
potrzeb zdrowotnych, otyłości dzieci i dorosłych oraz przeciwdziałania nierównościom

w zdrowiu jako zadania publicznego.

Wartość odnotowanych w 2017 r. kosztów związanych z realizacją ww. projektu wyniosła
165,63 tys. zł i stanowiła 91,01% wartości planowanej.

3.10.3. UMOWA PARTNERSKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN.; „PRZYGOTOWANIE,

PRZETESTOWANIE I WDROŻENIE DO SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ ORGANIZACJI OPIEKI

KOORDYNOWANEJ (00K) — ETAP I OPRACOWANIE MODELI

ZINTEGROWANEJ/KOORDYNOWANEJ OPIEKI ZDROWOTN EJ DLA POLSKI”

W oparciu o umowę zawartą w dniu 23 października 2015 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia
a Narodowym Funduszem Zdrowia, Fundusz realizował projekt pn. „Przygotowanie,
przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej

(00K) — Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla
Polski”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 — 2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem
projektu jest poprawa jakości i efektywności opieki zdrowotnej w Polsce poprzez
wprowadzenie standardów organizacyjnych i medycznych, a także modelu finansowania
świadczeń, które doprowadzą do integracji i koordynacji obecnie rozproszonych etapów
profilaktyki i diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Przedmiotem realizacji jest opracowanie, także
w oparciu o doświadczenia międzynarodowe, modeli opieki koordynowanej, w której
zasadniczą rolę będzie odgrywała podstawowa i ambulatoryjna opieka zdrowotna
z elementami profilaktyki.

Rok 2017 był drugim pełnym rokiem realizacji ww. projektu, w którym zrealizowano m.in.
następujące zadania:

— ukończono prace nad podręcznikiem wdrożenia pilotażu modelu 1 (POZ PLUS), modelu
2 fAOS), modelu 3 (SZP);
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— opracowano materiały dotyczące „Profilaktycznych badań bilansowych dla osób
dorosłych - realizowanych w ramach pilotażu opieki koordynowanej POZ PLUS”

— przeprowadzono warsztaty dla wybranych, zgodnie z regulaminem preselekcji,
świadczeniodawców;

— opracowano ścieżki kliniczne (tzw. algorytmy postępowania diagnostyczno-
terapeutycznego) na rzecz przyszłego systemu opieki koordynowanej, wspierających

lekarzy w udzielaniu świadczeń pacjentom dla wymienionych poniżej jednostek

chorobowych w ramach 5 grup, które są planowane do prowadzenia przez lekarza POZ

m.in. w oparciu o diagnostykę, rehabilitację i konsultacje specjalistyczne, rozliczane
w ramach budżetu powierzonego:

— Grupa 1: Cukrzyca typu 2

— Grupa 2: Przewlekła choroba wieńcowa, Utrwalone migotanie przedsionków,

Przewlekła niewydolność serca;

— Grupa 3: Astma oskrzelowa, POCHP;

— Grupa 4: Wole miąższowe i guzowate tarczycy, Niedoczynność tarczycy;

— Grupa 5: Choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych, Zespoły bólowe
kręgosłupa.

W przeprowadzonym zamówieniu uzupełniającym, opracowano dodatkowe ścieżki

w ramach 3 grup:

— Grupa 1: Kamica dróg moczowych, Przewlekła choroba nerek;

— Grupa 2: Cukrzyca t. 1, Otyłość i zespół metaboliczny;

— Grupa 3: Miażdżyca zarostowa tętnic kkd., Przewlekła niewydolność żylna,
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.

Wartość odnotowanych w 2017 r. kosztów związanych z realizacją ww. projektu wyniosła
1 665,44 tys. zł i stanowiła 83,90% wartości planowanej.

3.10.4. PROJEKT PN.: „OPRACOWANIE MOBILNEJ APLIKACJI NA SMARTFONY DLA KOBIET
Z CUKRZYCĄ CIĄŻOWĄ SWEETPREGNA — SŁODKA CIĄŻA”.

Narodowy Fundusz Zdrowia był beneficjentem projektu pod nazwą „Opracowanie mobilnej

aplikacji na smartfony dla kobiet z cukrzycą ciążową” realizowanego w ramach środków

z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego

Mechanizmu Finansowego, w oparciu o zawartą w sierpniu 2016 r. pomiędzy Ministrem

Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia umowę. Celem projektu jest osiągnięcie poprawy

opieki perinatalnej poprzez edukację zdrowotną kobiet ze zdiagnozowaną cukrzycą ciążową.

Efektem realizacji projektu jest stworzenie i powszechne udostępnienie aplikacji na smartfony.

W roku 2017 stworzono, uruchomiono i udostępniono aplikację mobilną dla kobiet w ciąży.

Wartość odnotowanych w 2017 r. kosztów związanych z realizacją ww. projektu wyniosła 93,84

tys. zł i stanowiła 73,89% wartości planowanej.

3.10.5. PROJEKTU PN.: „CANCELL CANCER — ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI CHORÓB
NOWOTWOROWYCH POPRZEZ EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ”

Projekt był realizowany w ramach środków z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu

Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w oparciu o zawartą w grudniu

2016 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia umowę. Celem

projektu jest zapobieganie rozwojowi chorób nowotworowych poprzez edukację
społeczeństwa w zakresie prowadzenia zdrowego stylu życia i stosowania badań
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profilaktycznych. Rezultatem prac prowadzonych w ramach projektu było stworzenie

i udostępnienie powszechne aplikacji na smartfony.

Wartość odnotowanych w 2017 r. kosztów związanych z realizacją ww. projektu wyniosła
106,57 tys. zł i stanowiła 85,94% wartości planowanej.

3.10.6. PROJEKTU PN.: „OTWARTE DANE — DOSTĘP, STANDARD, EDUKACJA”

W wyniku podpisanego Porozumienia pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
a Ministerstwem Cyfryzacji o dofinansowanie projektu pt.: „Otwarte dane — dostęp, standard,
edukacja” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „ Cyfrowa dostępność

i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie
informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, NFZ rozpoczął
w roku 2017 realizację powyższego projektu.

Projekt zakłada stworzenie systemowych rozwiązań poprawiających dostępność i jakość danych

publicznych oraz zwiększających możliwości ich ponownego wykorzystywania poprzez
rozbudowę i dostosowanie do potrzeb różnych grup odbiorców portalu danepubliczne.goy.pl,

otwarcie siedmiu rejestrów danych publicznych przez API, opracowanie oraz upowszechnienie

standardów, szkolenia dla administracji i promocję otwartości danych.

Produkty powstałe w trakcie realizacji projektu, tworząc platformę pod obecne i nowe usługi

udostępniania danych publicznych, będą mogły być wykorzystywane przez przedsiębiorców,
naukowców, organizacje pozarządowe oraz obywateli z terytorium Polski, niezależnie od ich
położenia geograficznego na terytorium kraju.

Projekt będzie realizowany z udziałem Beneficjenta tj. Ministerstwa Cyfryzacji oraz Partnerów:

— Ministerstwa Finansów,

— Głównego Urzędu Statystycznego,

— Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na realizację powyższego projektu w okresie 3 lat przeznaczona zostanie kwota 23 570 tys. zł,

z czego dofinansowanie środków z Unii Europejskiej wyniesie 84,63%, natomiast z budżetu

państwa 15,37%. Narodowy Funduszu Zdrowia, jako Partner Projektu, na realizację całości

swoich zadań ma otrzymać kwotę 3 363 tys. zł.

W 2017 roku podjęto następujące działania związane z realizacją ww. Projektu, w tym

w szczególności związane z:

— przygotowaniem, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji (Liderem

Projektu), dokumentów projektowych tj. fiszki projektu, porozumienia

o współpracy oraz wniosku o dofinansowanie projektu;

— określeniem zakresu danych do prezentacji w poszczególnych interfejsach

programowania aplikacji, zwanych dalej API (z ang. application programming

interface), w tym w szczególności związanych z zakresem danych

publikowanych w obszarze kolejek oczekujących, w obszarze refundacji

aptecznej, leków stosowanych w chemioterapii oraz programach lekowych;

— projektowaniem architektury rozwiązania (tzn. przygotowanie na poziomie

pozwalającym uruchomić procedurę zakupu sprzętu i oprogramowania oraz

rozpoczęcie prac wstępnych związanych z wytwarzaniem API;

— opracowaniem koncepcji rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie

infrastruktury teleinformatycznej;
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— wytwarzaniem oprogramowania koncentrując się na wytworzeniu

komponentów API współdzielonych we wszystkich obszarach objętych

projektem;

— tworzeniem dokumentacji projektowej — m.in. opisu metadanych dla obszarów

API;

— ustaleniem metod testowania i zakresu testów w oparciu o analizę

dokumentacji projektowej.

Wartość odnotowanych w 2017 r. kosztów związanych z realizacją ww. projektu wyniosła

205,36 tys. zł i stanowiła 82,14% wartości planowanej.

3.11. POZOSTAŁE KOSZTY

Pozostałe koszty Funduszu obejmują: koszty wydania i utrzymania kart ubezpieczenia (w tym

części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept, rezerwy na

zobowiązania wynikające z postępowań sądowych, inne rezerwy, inne koszty.

Rysunek 49 Pozostałe koszty w latach 2004- 2017 lich dynamika
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Poniesione w roku 2017 pozostałe koszty w wysokości 68 061,80 tys. zł nie przekroczyły

wartości planowanej. Uzyskane oszczędności w stosunku do planu dotyczyły wszystkich pozycji

analitycznych pozostałych kosztów. Istotnym powodem niższej niż planowano realizacji tej

grupy kosztów było odnotowane niewykonanie w poz. „rezerwa na zobowiązania wynikające

z postępowań sądowych”, przy jednoczesnym istotnym udziale tej pozycji w planie pozostałych

kosztów, wynikające z braku rozstrzygnięć spraw, toczących się w sądach przeciwko NFZ,

o zapłatę za świadczenia opieki zdrowotnej wykonane w latach poprzednich ponad limit

określony w umowie.

3.11.1 WYDANIE I UTRZYMANIE KART UBEZPIECZENIA (W TYM CZĘŚCI STAŁYCH I ZAMIENNYCH

KSIĄŻECZEK USŁUG MEDYCZNYCH) ORAZ RECEPT

Koszty wydania i utrzymania kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek

usług medycznych) oraz recept wyniosły w 2017 roku 813,04 tys. zł i stanowiły 90,44% wartości

planowanej.

3.11.2 REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH

Mając na uwadze orzeczenie Sądu Najwyższego z 30 marca 2006 roku w sprawie roszczeń

szpitali wobec Funduszu o zwrot kosztów realizacji przepisów tzw. „ustawy 203” oraz malejącą

tendencję wartości niesfinansowanych świadczeń ponadumownych (tzw. nadwykonań)

zrealizowanych w latach 2011-2015 (odpowiednio: 1 814 mln zł, 1 463 mln zł, 953 mln zł,

842 mln zł, 333 mln zł) w pierwotnym planie finansowym NFZ na 2017 rok wartość

2004 t.2005 t.2006 t.2007 r. 2008 t.2009 t.2010 t.2011 t.2012 t.2013 t.2014 t.2015r. 2016 t.2007 t.

Pozostałe ko5zty — Dynamika

str. 91



ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2017 ROK

prognozowanych kosztów ww. rezerw ustalono uwzględniając zidentyfikowane potrzeby
oddziałów wojewódzkich w tym zakresie w wysokości 192 338 tys. zł (co stanowiło 82,31%
łącznej wartości planu w poz. F — pozostałe koszty).

Jednakże z uwagi na zróżnicowane na terenie kraju orzecznictwo sądowe w sprawach
o zaspokojenie przez NFZ roszczeń świadczeniodawców z tytułu wykonania w latach
poprzednich świadczeń opieki zdrowotnej ponad limit określony w umowach o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu kierowali w trakcie
2017 r. do Prezesa NFZ wnioski o dokonanie zmian wartości tej pozycji kosztów, w których
podnosili, iż dotychczasowy poziom rezerw w planach oddziałów odbiega od ich
przewidywanego wykonania. W związku z tym Prezes Funduszu w zmianie planu finansowego
NFZ na 2017 rok zatwierdzonej przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Rozwoju
i Finansów w dniu 8 grudnia 2017 r., skutkującej łącznym zmniejszeniem wartości planowanych
kosztów rezerw o 28 899 tys. zł, dostosował poziom planowanych rezerw do ewentualnych
skutków niekorzystnych rozstrzygnięć postępowań sądowych w sprawach o zapłatę za
świadczenia opieki zdrowotnej wykonane ponad limit określony w umowach, których
zakończenie przewidywane było na 2017 r.

Koszty utworzonych w roku 2017 rezerw na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
w wysokości 11 034,74 tys. zł nie przekroczyły wartości planowanej i były niższe od wartości
kosztów utworzonych z tego tytułu rezerw w roku 2016 o 100 046,14 tys. zł.

Powodem niższej niż planowano realizacji tej grupy kosztów był fakt przeznaczenia kwoty
1 mld zł, otrzymanej z budżetu państwa, na sfinansowanie świadczeń gwarantowanych
udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w latach ubiegłych oraz brak rozstrzygnięć, do czasu zamknięcia ksiąg
rachunkowych za 2017 r., spraw toczących się w sądach przeciwko NFZ, o zapłatę za
świadczenia opieki zdrowotnej wykonane w latach poprzednich ponad limit określony
w umowie.

3.11.3 INNE REZERWY

Zarówno na dzień sporządzenia planu finansowego Funduszu na rok 2017, jak i w trakcie roku
nie stwierdzono przesłanek uzasadniających zabezpieczenia środków z tytułu kosztów innych
rezerw. Stąd w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego NFZ na 2017 r. wartość planu, jak
i wykonania wyniosła w tej pozycji O zł.

3.11.4 INNE KOSZTY

Inne koszty Funduszu obejmują: koszty sądowe, zapłacone kary, grzywny, odszkodowania,
wartość sprzedanych towarów i materiałów, odpis aktualizujący należności, wartość zbytych
niefinansowych aktywów trwałych, pozostałe odpisy aktualizujące oraz pozostałe koszty.

Ze względu na charakter tych kosztów i związaną z tym trudność ich oszacowania,
w pierwotnym planie finansowym Funduszu na 2017 r. ujęto je w wysokości zgłoszonej przez
jednostki organizacyjne NFZ, tj. w wysokości 40 069 tys. zł.

Następnie w związku z rozpoznawanymi w trakcie roku przez oddziały wojewódzkie NFZ
i Centralę Funduszu potrzebami w zakresie poziomu środków jakie winny zostać określone
w planie finansowym w tej pozycji kosztów, w zmianie planu finansowego NFZ na 2017 r. z dnia
2 grudnia 2017 r. dokonano ich uaktualnienia i wyznaczono ich wartość na poziomie
70 696 tys. zł, tj. zwiększając ich wartość o 30 627 tys. zł.
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Wartość poniesionych w 2017 r. przez NFZ innych kosztów (wykazanych w poz. F4
sprawozdania z wykonania planu finansowego) wyniosła 56 214,02 tys. zł, co stanowiło 79,52%

wielkości planowanej i objęła:

— wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych: 123,09 tys. zł,

— odpisy aktualizujące należności: 48 858,75 tys. zł,

— koszty sądowe: 2 079,90 tys. zł,

— zapłacone kary, grzywny i odszkodowania: 2 923,94 tys. zł,

— pozostałe: 2 168,34 tys. zł.

3.12 KOSZTY FINANSOWE

Rysunek 50 Koszty finansowe NFZ w latach 2004- 2017 lich dynamika
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Koszty finansowe obejmują: odsetki za zwłokę w spłacie zobowiązań (w tym zapłacone odsetki
od wyroków sądowych dotyczących: świadczeń opieki zdrowotnej oraz zobowiązań wobec
pracowników wynikających z Kodeksu Pracy), utworzone rezerwy na odsetki wynikające

z postępowań sądowych, ujemne różnice kursowe, pozostałe koszty finansowe.

W pierwotnym planie finansowym NFZ na 2017 r. wartość kosztów finansowych wyznaczono

w wysokości 86 053 tys. zł w oparciu o zgłoszone przez oddziały wojewódzkie Funduszu w tym
zakresie zapotrzebowanie uwzględniające w szczególności potrzeby w zakresie rezerw na

odsetki oraz ujemne różnice kursowe.

W oparciu o wyniki prowadzonej przez Fundusz bieżącej analizy przewidywanego wykonania

planu w tej pozycji kosztów Prezes Funduszu mając na uwadze potrzebę możliwie

najpełniejszego wykorzystania planowanych na 2017 r. środków finansowych przeznaczonych

na ten cel dokonał Zmniejszenia planu w poz. H - koszty finansowe, w zmianie planu

finansowego NFZ na 2017 r. z dnia 8 grudnia 2017 r., do poziomu 68 856 tys. zł.

Wartość poniesionych przez NFZ w roku 2017 kosztów finansowych w wyniosła

12 006,19 tys. zł i objęła:

— odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań: 1 153,01 tys. zł;

— odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych i innych inwestycji: 26,17 tys. zł;

— pozostałe koszty finansowe: 10 767,01 tys. zł, w tym:

— utworzone rezerwy na odsetki: 8 696,25 tys. zł,

— ujemne różnice kursowe: (-)3 949,40 tys. zł,

— pozostałe: 6 019,5 6 tys. zł.

Z uwagi na fakt, iż przeważającą część kosztów finansowych (tj. 72,44%) stanowią rezerwy na
odsetki wynikające z postępowań sądowych, wyznaczony w planie finansowym Funduszu na
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2017 r. poziom kosztów finansowych wiązał się z szacowanym poziomem ww. rezerw na

odsetki Ustalonym W odniesieniu do planowanej wartości rezerwy na zobowiązania wynikające

z postępowań sądowych. Przedłużające się postępowania sądowe oraz zróżnicowane
orzecznictwo sądów na terenie kraju były istotnymi czynnikami niższej niż planowana realizacji

planu w tej pozycji kosztów.
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Rysunek 51 Wyniki finansowe NFZ w latach 2003-2017
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Odnotowany na koniec 2017 r. wynik finansowy NFZ w łącznej wysokości f-)56 153,88 tys. zł

objął:

— wyniki finansowe oddziałów wojewódzkich Funduszu, których łączna wartość wyniosła

f—)10 780,84 tys. zł,

— wynik finansowy Centrali Funduszu w wysokości f-)45 373,04 tys. zł.

Tabela 21 Wyniki finansowe 0W i Centrali NFZ w roku 2017 na tle uzyskanych wyników wtoku 2016

Iw tys. uj

Wynik8nansowy Wynikfinansawy
Jednostki organizacyjne NFz;

netto za 2016 r. netto za 2017 r.

Dolnotląski -164 87082 -29 204,03

Kujawsko-Pomorold -2 498,03 4 308,76

Lubelski -119 489,16 1 910,25

I.ubuskl -36849,16 30258,77

Łódzki -89 24385 38 197,82

Mał*polskl -170 849,37 -26 57646

azoyĄeckl 215 974,23 -49 224,15

łkl -36 893,36 -4 759,30

- -99 386,28 -46 059,23

-54 159,78 -20 068,88

Pomoi 131 516,37 15 333,23

śląski -262 551,12 28 181,65

świqtokrzysld -60 050,18 6 853,63

Warmtńsko-MazurlW -78515,23 -40600,17

Wielkopolsld 134 123,51 78 445,92

Zachodniopomorski -79 878,03 2 213,35

0W NFZ -1 736 948,48 -10 780,84

Centrala 1 616 160,04 -45 373,04

Razem NFZ -120 788,44 -56 153.88

Odnotowany na koniec 2017 r. wynik finansowy NFZ odzwierciedla dokonane w trybie art. 129

ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zmiany planu finansowego NFZ na 2017 r.

(przyjęte zarządzeniami Prezesa NFZ nr 10/2017/DEF z dnia 16.02.2017 r., nr 70/2017/DEF

z dnia 11.08.2017 r., nr 86/2017/DEF z dnia 15.09.2017 r. oraz nr 113/2017/DEF z dnia

15.11.2017 r.) skutkujące zwiększeniem planów oddziałów wojewódzkich Funduszu jedynie po

stronie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, o dodatkowe środki finansowe pochodzące

z funduszu zapasowego NFZ, w łącznej wysokości 1 573 100 tys. zł. W następstwie powyższego

powstała możliwość niezbilansowania poniesionych kosztów z uzyskanymi przychodami

w kwocie nie większej niż środki zgromadzone na funduszu zapasowym.
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Istotny wpływ na poziom uzyskanego przez Narodowy Funduszu Zdrowia wyniku finansowego

za 2017 rok miało niepełne wykonanie planu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w łącznej

wysokości 1 311 763,32 tys. zł, z tego w oddziałach wojewódzkich w wysokości

1 229 301,00 tys. zł oraz Centrali Funduszu w wysokości 82 462,32 tys. zł.

Niewykonanie planu kosztów świadczeń zdrowotnych w oddziałach wojewódzkich Funduszu

było w szczególności następstwem niższej niż planowano realizacji:

— kosztów w rodzaju leczenie szpitalne o kwotę 656 778,31 tys. zł i ambulatoryjna opieka

specjalistyczna o kwotę 134 301,87 tys. zł mimo umożliwienia świadczeniodawcom

pełnego wykorzystania środków określonych w umowach o udzielanie świadczeń opieki

zdrowotnej na 2017 r. oraz skierowania propozycji sfinansowania świadczeń

ponadumownych, zrealizowanych w latach poprzednich, w formie ugód pozasądowych

w ramach dedykowanych środków pozostających w dyspozycji oddziałów

wojewódzkich, w tym środków przekazanych z dotacji budżetu państwa w związku

z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 2 rudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących

realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 w wysokości 1 000 000 tys. zł. W tym celu

przed zakończeniem roku, oddziały wojewódzkie dokonywały na wnioski

świadczeniodawców przebudowy umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

poprzez przesunięcia środków między zakresami, bądź rodzajami świadczeń

zdrowotnych. Równolegle, w okresie do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych za

2017 r., oddziały wojewódzkie podejmowały działania w zakresie sfinansowania

świadczeń zrealizowanych ponad limit określony w umowach, poprzez zawieranie ze

świadczeniodawcami aneksów rozliczających lub ugód pozasądowych do wysokości

maksymalnego poziomu finansowania świadczeń, wyznaczonego przez plan oddziału

wojewódzkiego Funduszu;

— kosztów refundacji w wysokości 60 773,32 tys. zł wynikającej z uregulowania,

przepisami ustawy o refundacji, obrotu lekami, środkami spożywczymi specjalnego

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi na rynku krajowym, a także

rzeczywistej realizacji w aptekach wystawionych przez lekarzy recept, co w istotny

sposób limitowało poziom ponoszonych przez oddziały wojewódzkie Funduszu

kosztów z tego tytułu;

— kosztów w pozostałych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej o 377 447,50 tys. zł

mimo umożliwienia świadczeniodawcom pełnego wykorzystania środków określonych

w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Natomiast niewykonanie planu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w Centrali Funduszu było

następstwem niższej niż planowano realizacji kosztów:

— w poz. p.n. rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji

o 68 660,01 tys. zł będącej pochodną poziomu roszczeń państw członkowskich

UE/EFTA za rzeczowe świadczenia zdrowotne udzielone, zgodnie z zasadami

ustalonymi przez każde państwo, na terenie państw UE/EFTA obywatelom z Polski

uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;

— w poz. rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach

transgranicznej opieki zdrowotnej o 13 802,31 tys. zł wynikającej z niezależnych od NFZ

trudnych do oszacowania czynników zewnętrznych mających wpływ na poziom

ponoszonych przez Fundusz kosztów z tytułu wystąpień świadczeniobiorców o zwrot

kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych w ramach transgranicznej opieki
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zdrowotnej, tj. skala wystąpień świadczeniobiorców z wnioskami o zwrot kosztów

świadczeń opieki zdrowotnej Udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej,

motywacja świadczeniobiorców do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza
granicami kraju.

Pozostałe czynniki kształtujące poziom wyniku finansowego Funduszu w roku 2017 to

w szczególności:

— wyższa niż planowano realizacja:

— przychodów wynikających z przepisów o koordynacji o 53 205,54 tys. zł będąca

następstwem obciążenia innych państw członkowskich za świadczenia opieki
zdrowotnej, udzielone przez świadczeniodawców z terenu Polski

ubezpieczonym w krajach UE/EFTA, o wartości wyższej niż planowano;

— wyniku na pozostałej działalności o 283 764,42 tys. zł będąca w szczególności
pochodną niewykonania planu w pozycji F2 - rezerwa na zobowiązania

wynikające z postępowań sądowych, w związku z brakiem rozstrzygnięć spraw
toczących się przeciwko NFZ;

— wyniku na działalności finansowej o 95 224,00 tys. zł będąca efektem wyższej

niż planowo realizacji przychodów finansowych, w tym głównie z tytułu
krótkoterminowych lokat czasowo wolnych środków Funduszu
przekazywanych Ministrowi Rozwoju i Finansów w depozyt, oraz jednocześnie

niższej niż zakładano realizacji pozostałych kosztów, w tym w szczególności

niższej niż planowano wartości utworzonych rezerw na odsetki wynikające

z postępowań sądowych;

— niższa niż planowano realizacja:

— przychodów ze składki należnej brutto w roku planowania równej przypisowi

składki o 273 390,75 tys. zł wynikająca z niższej niż planowano liczby osób

płacących składki w grupach osób prowadzących działalność gospodarczą,
osób pobierających emeryturę lub rentę lub uposażenie, osób bezrobotnych
nie pobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia

przedemerytalnego, osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą
i rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej;

— kosztów poboru i ewidencjonowania składek o 827,79 tys. zł będąca

następstwem niepełnej realizacji przychodów ze składek na ubezpieczenie
zdrowotne;

— przychodów ze składek z lat ubiegłych o 24 507,83 tys. zł. Realizacja tej grupy

przychodów jest niezależna od NFZ bowiem odzwierciedla wyniki
prowadzonego przez ZUS procesu egzekucji składek należnych na
ubezpieczenie zdrowotne oraz działania KRUS w zakresie pomniejszenia

przychodów ze składek w związku z wyłączeniem z ubezpieczenia zdrowotnego
z okresem wstecznym rolników i domowników;

— przychodów z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których

mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a — 2c, 3 i 3b ustawy o 82 878,75 tys. zł;

— dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa

medycznego o 9 606,17 tys. zł odzwierciedlająca poziom realizacji zawartych,

na zlecenie poszczególnych wojewodów, umów o udzielanie świadczeń na
realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego;
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— kosztów finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia

żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu

państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy o 57 929,85 tys. zł, niezależna od

Funduszu, odzwierciedlająca rzeczywistą realizację przez pacjentów recept na
zaordynowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

żywieniowego oraz wyrobu medyczne w części finansowanej z budżetu

państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy;

— kosztów administracyjnych o 95 037,35 tys. zł, obejmująca wszystkie pozycje

analityczne kosztów administracyjnych, będąca w szczególności wynikiem

niepełnej realizacji kosztów usług obcych Co kwotę 25 504,87 tys. zł) oraz

kosztów amortyzacji to kwotę 52 895,81 tys. zł).

Niepełna realizacja kosztów usług obcych wiązała się m.in. z przedłużającymi się
postepowaniami w zakresie zamówień publicznych oraz prowadzonymi przez

Fundusz działaniami w zakresie ograniczenia poziomu ponoszonych kosztów.

Natomiast niższa niż planowano realizacja kosztów amortyzacji powstała w

związku z opóźnienia w stosunku do pierwotnie ustalonego momentu zakupu

środka trwałego i w związku z tym późniejszego ich przyjęcia w użytkowanie.

Tabela 22 Czynniki kształtujące wynik finansowy NFZ za 2017 rok

fwtys. złi
Plan Wykonanie Wpływ na wynik

Wyszczególnienie
2017 i- 2017 r. (+„ -)

Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki 74 746 029,00 74 472 638,25 -273 390,75

Planowany odpis aktualizujący składkę należną 0,00 0,00 0,00

Prsychodyze sktadekz lat ubiegłych 135 000,00 110 492,17 -24 507,83

Kosztypoboru i ewidencjonowania sktadek 145 768,00 144 940,21 827,79

Odpis natarytikaeję Owiadczeń, o którym mowa w art. 31 t ust. 5.9
43 848,00 43 847,62 0,38ustawy

Przychodywynikajęce zprzepisdwo koordynacji 199 555,00 252 760,54 53 205,54

Przychodyztytułu realizacji zadań zleconych 2 804,00 46,66 -2 757,34

Dotacjez budżetu państwa naCnansowanie zadań, o którVrn mowa
1 387 504,00 1 304 625,25 -82 878,75

wart. 97 ust. 3 pkt. 2a-2c, 3 i 3b ustawy

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów
- I 928 047,00 1 918 440,83 -9 606,17

ratownictwa medycznego

Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną 0,00 0,00 0,00

Kosztyświadczeń opieki zdrowotnej 77 659 464,00 76 347 700,68 1 311 763,32

Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie 2 804,00 46,66 2 757,34

Koszty realizacji zadań zespołówratownictwa medycznego 1 928 047,00 1 918 470,03 9 576,97

Koszty8nansowania leku, środka spożywczego specjalnego

przeznaczeniażywieniowego oraxwyrobu medycznego wczęści 564 300,00 506 370,15 57 929,85

finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

Kosztyadministracyjne 753 164,00 658 126,65 95 037,35

Pozostałe przychody 1 350 202,00 1 466 994,22 116 792,22

Pozostałe koszty 235 034,00 68 061,80 166 972,20

Przychodyfinansowe 79 044,00 117 418.19 38 374,19

Kosztyllnansowe 68 856,00 12 006,19 56 849,81

Wynikflnanuowy -1 573 100,00 -56 153,88 1 516 946.12
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Roczne sprawozdanie z wykonania piana finansowego NR na 2011 rok

RAZEM NARODOWY FUNDUSZ ZDROWfA

Ob000qouiąoy pian Wykonanie planu „ Udoiai wykonania
Poz Wnsozzegdlnlenie nnanzowyNPZna nnanzawzgoNFoza 2017 ipoa.4lpoz.Oi

2n17r. r.
„°

5o%i

bootto w roku pionowania rdwoa przypisowi akiodki
74 74 028,00 74 472 638,25 273300,75

s

1.1 od ZUS 71 435 346,05 70 003 112,53 202 233,47 93,65%

1.2 ud KROS 3 310 663,00 3 209 521,72 ZZ 117,20 00,36%

Z Pianowany odpis aktuoiiouiyny skiadk; naieśną 2.1+2.2) 0,00 0,00 5,00 -

2.1 w stosunku do ZUS 0,00 ZOO ZOZ -

2.2 w stosunku do KOZI 0,00 ZOO ZOZ -

3 Przyokody ze skiadek z izt okiegtyok j3.1+3.Zj 135 000,00 110 492,17 24 507,83 81,80%

31 od ZUS 10Z ZDZ,ZZ 115 755,12 34 244,00 77,17%

3.2 od KROS -15 003,00 -5 262,00 rt 7,55 -

4 Koszo pokoro I ewidenojonowaniz skiadek f4.1+4.2j 145768,00 144 940,21 827,79 99,43%

4.1 kosoty pokonuj ewkdenojooowanla skiodek paro ZUS 142 871,ZZ 142 Z84,OZ 706,20 n9,45%

4.2 koooty pokorui ew,denojorowonlo skiodek proco KROS 2 097,OZ 2 005,41 41,50 00,56%

I Odpis es taryfikooię świodczwi, o kodrym mowa w art. 315 ust. R-0 ustawy 45 848,00 43 847,62 0,38 100,00%

4
Pnychodyn.50:zdoiaiainośoi

78 209 323,00 77 870 215,87 339 107, 13 99,57%

Al proyokndy wynikojąoe o yroepisdw o koordynooji 109 555,00 252 760,54 •5i”3”, t 126,66%

AZ proyokody O tytuio reoliooojl uzdań oieooryok 2 8Z4,OZ 46,66 2 757,34 1,66%

dotojezbdżpostwnoynorsowooie oodon, u ktoyook mowo w 97
Z 387 504,00 Z 3Z4 625,25 02 078,75 94,33%

A4
do100ja O kudżetu państwona reziiooole zadoń oespoidw ratowniotwa

1928047,00 1 910 445,03 9 6Z6,17 00,50%
medyczne go

R Koszty reaiioaoji zadań jot+BZuRż+B4uBSj 80 154 611,00 70 712 587,52 1382027,48 93,26%

Bl Dbowizokowyodpi zez rezerwo ogdiog 0,00 0,00 0,00 -

82 Kosztydwiodczodopiekiodmwotnej)82.SK...+8t20) 77856464,00 76347700,68 1311763,32 88,31%

BOJ podstawowa opieka zdrowotna 10 227 715,00 10 209 242,12 18 472,88 99,82%

RZ.Z omkoiatoryina opieko speojaiistyczne 5769300,00 5 634 998,13 134 301,87 97,67%

82.3 leczenie sopitaine, w tym, 39 339 145,03 38 682 366,69 656 778,31 90,33%

8Z.3.t prugromy terzpeutyoone lekowej, w tym: 3 643 737,ZZ 3 571 803,81 71 858,19 98,33%

82.3.1.1
ieki, środki spożywo te spenieirego prueznootrnlo oywieniowego okjęte

3 234 512,03 3 234 97Z,2o 50 545,72 38,13%
progromowi iekowymi

82.32 okemiotenopio, wtym; 1 449 306,00 1 4Z9 203,84 43 Z22,SR 97,24%

823.21 Irki stosowane w ckemioteropii 678365,00 662 329,08 15 435,32 37,72%

EZA opieko psyckietryczne leczenie 000ieżnień 2717890,00 2 662 276,55 55 613,45 97,65%

80,3 rekokiiitocia ieczeiczo 2 424 485,00 2 384 157,83 40 327,17 90,34%

80.0 świadczenio pielęgnacyjne I opiekuńcze w romaok opieki diugatermienwej 1511722,00 1480003,43 30 818,57 97,96%

82.7 opieko paliatywne i kospioyjea 678881,00 667 616,10 11304,00 90,33%

82.0 iesoenie stamatoiogioooe 1 822 844,00 1 775 986,19 46 857,81 97,43%

82.3 ioczeistwo uzdrowiskowe 642 583,00 635 442,23 7 140,72 96,09%

82.10 powoo donośno i transport sanitarny 47 828,00 45 726,04 2101,90 95,61%

OZ.1t
pnogramdw odrowotoyok finansowonyok zo środków

187672,06 172 937,73 14 734,22 92,15%

RZ.ZZ świodczenia opieki odnowotnej kontraktowane odrtknie 2 108 437,00 2 134 784,05 53 652,95 97,55%

80.19 :::nztk0
medyczne oraz ok napraWa, ° ktdryok mowo w

1 036 337,00 1 021 427,75 14909,25 90,16%

80.14 refundonio, o tego: 8 327 923,00 8 267 149,68 60 773,32 99,27%

82.14 5
reiondooio leków, srodkow oyouywcoysk spetioirego pne000uoenio

8 238 515,oZ O 245 467,92 53 Z47,08 99,36%
tywreniowego oraz wyrokow medyounyok dostępnyok W OP leon na reoeptę

82.142 rnfondaoia iekdw, o ktdryuk mowo wart. 11 ust 2 pkt 17 uttowy 15 272,00 13 577,77 4 694,23 69,26%

02.Z”t3
yrtrtnooueoio oyw:eoiowego, °

14 136,00 103,99 3 Z32,O1 70,55%

82.15
rzoerwa na koszty realitosji zadań wynikojąoyok

545 092,00 476 431,99 68 660,01 07,40%
O pnepiońwo koordynauji

82.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz retondzoji

0,00 0,00 0,00 -

inków, w tym:

02.16.1 reoerwa, o ktdrnj mowa w ort. 110401.2 pkt 201.0 ustawy O,Z3 0,Z0 0,30 -

8217
rezerwa na koszt9 świadczeń opieki zdrowotnej

0,00 0,00 0,00 -

„n ramaok migrasji obozpieczonyok

02.18 koszty świadczeń opieki zdrowotnej z iat ukiegiyck 137 323,00 57 224,59 00 098,42 41,67%

8219
reoerwarrokozotyświzda:ńopiekiodrowotnej

50 000,00 30 197,69 13 802,31 72,40%

02 20
rezerwa na doRnansowaoie progrzmdw yoioyki zdrowotnej na podstawie

4187,00 2 831,85 1 305,10 67,63%
art. 40d ostawy

83 Koszty pregramdw polityki zdrowotnej raziizowanyok na ziezania 2804,96 46,66 2757,34 1,66%

84 Koszty reailzarji zodań zespoidw eztowniztwa medycznego 1 928 041,00 1 910 470,03 9 576,97 99,50%

Koszty tioonsowaniz ieko, środka spożywczego speojainego pczeznztzenia
BR żyoaieniowego oraz wyroku medycznego w częśoi tinontowanej z kudtetu 564300,06 506 370,15 57 929,85 89,73%

państwa zgodnie z art. 43z uzI 3 ustzwy

Bn Caikawity kodżet na retoodzoję I 82.3.1.1 + 82.3.2.1 + 82.14+ 82.16.1) 12 300 800,00 12 165 049,04 135 150,96 96,90%

C WYNIK NA DZIAIALNDŚCi i A-Bj -1945 262,00 -902 371,65 -1 042 920,95 -

urw:”



Roczne sprawozdanie z wykonania pianu finansowego NPZ na 2017 rok

RAZEM NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
otrt.,i

Dbowlqzoiąny plan Wykonani. planu UdzIał wkcnaoIa
Poz Wyszoagółnlsnia flnenzowy SF2 na finansowego NFi as 2017

Rozniza

„
i poz 4/ p00 3)

2017r. r. Po PO I iwxi

D Ił yadmlriłstragy4n )O1 *08) 75316400 65812665 9503735 8735%

Dl aużycio watariałów I energii 25 343,00 19 877,26 S 465,74 78,43%

02 usługi obce 184 265,00 158 760,13 25 504,87 86,16%

03 podatki I opłaty, z tego: 4 360,00 2 820,92 1 539,08 64,70%

031
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w

612,00 499,33 11267 81,59%

03.1.1 podatek od nierurhynnn,ci 609,00 499,33 109,67 81,99%

03.2 oploty Stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego 714,00 522,40 191,60 73,17%

03.3 VAT 27,00 1,10 25,90 4,07%

034 podatek akcyzow7 0,00 0,00 0,00 -

03.5 wpłaty na PFRON 2619,00 1 629,01 909,90 62,20%

03,6 ner 388,00 169,08 218,92 43,58%

DA wynegrodaania, w tyte: 343 350,00 342 649,48 700,52 99,88%

D4.1 wynagrodzenia bezosobowe 1 183,00 965, 14 217,86 81,58%

05 obaaplazaanie społewno lince świadwenla, z tego: 77638,06 70 920,76 6 717,24 91,35%

05.1 skiadki na Fundust Ukcopienzeń Społecznych 58 393,00 55 310,25 3 082,75 94,72%

05.2 składki na Punduso Prany 8165,00 5 982,94 2 182,06 73,28%

85.3 składki na Fundusz Gwznsntowonych Świadczeń Przgownicayth 0,00 0,00 0,00 -

054 pozostałe świadczenia 11080,00 9 627,57 1 452,43 86,89%

DA kutatyfonkcjunnwanio Rady Fundzeao 50,00 24,75 25,25 49,50%

07 amertyosoia środkdw trwałyok oraz wartości niennatemiainych I prawnyzh 112 061.00 59 165,19 52 895,81 52,80%

DO pozostałe koszty admninistm.oyjee 6 097,00 3 908,16 2 188,84 64,10%

E Pozostałe prayokody 1 350 202,00 1466 996,22 - 67” 1 22 106,65%

F Poaaetałe kusety) F1*...F4) 235034,00 68061,00 166 972,20 28,96%

wydan,e,utrzymnanieartobezpiezzaniajw tym zzęscm statyzh I zann:ennynh
899,00 813 04 85 96 90 44%

F2 mezerwe na zobowiązania wyniłająte a postępowań sądowych 163439,00 11 034,74 152 404,26 6,75%

F3 nne rezerwy 0,00 0,00 O OO -

4 nne koszty 70 696 00 56 214 02 14 481 n 79,52%

G PraysbadyHnaneows(01402) ..- 79.044,00 117 418,19 08 374ty 148,55%

51 odsetki uzys anet lokat 54 096,00 55 653 97 -i „ 02,88%

12 cne przychody finansowe 24 940,00 61 704 22 „V i.i 7: 247,57%

H Ksaatyfteseeswe 69856,00 12006,19 56849,81 17,44%

WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO
-1 573 100,00 -56 153,88 1 1i „im. 12 -

J PRZnCHODY - ogółem 79 784 337,00 79 599 568,49 184 760,51 99,77%

K KOSZTY- ogdłemn 81357437,00 79 655 722,37 1 701 714,63 97,91%

data tporaądzeniai 16-05-2010 sporządził: Dyrektor DEF Centrali NFi kontakt

aatwierdzH p.o. Prezesa NFi kontakt

Omówienie: w części opisowej do rocznego sprawozdania Z wykonania pianu 6n.nsowego NFZ na 2017



Roczne sprawozdanie a wykonania piana finansowego NFZ na 2011 rok

DOLNOŚLĄSKiEGO ODDZ1AEU WO1Ew6DZR1EOD NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Dkowłqoz)qoy plac Wyłrnranta piana Udział wyOarania
Poz Wyaznaodłnianla EnanaawyNł2na Snanazweaz Nflza2ll7

a
poa.a/poo.3 i

2017r. r. ipo PO I iw%i

Skfndlanaiaaoa brana w rokit planowania cdn przypisom) składki
„00

11 odZUS

1.2 od 6935

2 Pionowany odpis aktu000ująoy składkę nalnfną (2.1+2.2) 0,00

2.1 w stosunku do ZUS 0,03

2.2 w stosunku dn 6945 0,00

3 Pnyrkodp ze składek z iat akiegłprk (0.1+3.2) 0,00

3.1 od ZUS 0,00

32 od%RUS 0,00

4 Koszt pnkom i nwidnnojorowznia składek (4.1+4.2) 0,00

4.1 koszty pakoru I nwiderr)zrnwanio składek przez ZUS 0,00

42 koszty pabaw I ewidencjonowanIa składek przez 6035 0,00

S Odpis na tzryfikaoję dwiadaeń, a Atdrym mowa w art. sit asa. S-t ustawy 0,00

A
Pnyrkzdp narto z działainaści

5 812 111 55
1 -2 + 3 - 4- Sj+Ai+A2+A3+A4

Ai przychody wynikające z pnepizdw o koordynacji 0,00

42 przychody z lytuła reakzacjl nadań zinuonytk 0,00

dotaojn z kadletu państwa no Snansawanln zadań, z kldryck mowa w art. 07
93 100,47

„st 3 pkt2a-2c,3 i3buslauwń

A4
datacja a kudżela państw ata rezilzacje zadań oeapołdw ratownialwa

143 666,00
medycznego

R Koszty rnaiisacji zadań (nlan2+n3+n4nnS) R 956 602,08

Bl Dbnwisaknwy odpis na rezerwę nadmę

62 knsałytwładaeńnpiekiodmwnłnej(63.1+,,.+62.20j 5861S4400 5776237,43 05706,55 96,54%

n2.1 podstawowa opieka zdrowotna 162 888,00 161 127,76 1 870,24 09,75%

02.2 ambaiztaryjna opinka spncjailatycana 433 172,00 418 118,08 15 053,81 96,52%

02,3 Inaenia szpitaine, w tym: 3 002 438,00 2 963 584,00 38 838,92 90,71%

02.3.1 yrogramy rnrapnacyrzre lekowe), w tym: 204 764,00 284 603,04 060,16 99,94%

Inki, Śradki spażywnce sparjalrnga prznzraoaenla ływinniawrga akjęln
208 192,00 250 114,54 75,46 99,37%

rrooramaml iekowymł

82.3.2 chemioterapia, w tym: 110 938,00 109 524,64 1 413,36 90,73%

02.32.1 Inki arsozware w rknmiotrrapii 54 167,00 53 782,64 404,36 99,24%

02.4 aplaka papakiatryata i ieaznlz aaainżnied 217438,00 214 718,06 2 719,84 88,75%

02.5 rekakiiilacja inmnlraa 109957,00 103 220,89 6 736,11 96,45%

02.a świadaenia pieięgtat%ne i zpiekadae w ramack opieki dłagotnrminzwej 127214,00 125 171,33 2 042,67 98,39%

02.7 opieka pailatywna i kospiryjna 64 744,03 63 319,74 1 424,26 97,60%

02,0 inaenłn aramatalogirote flO 037,00 113090,12 6 946,08 04,21%

02.9 ieanictwz aadrzwiskzwa 61 445,00 60 232,37 1 212,63 98,03%

02.10 pzmot dorażna I tranap ort sanitarny 4 782,00 4 474,61 307,38 03,57%

pragramdw adrowotnyok Rnanszwanytk ze łrodkdw
14 704,00 12094,30 1 899,62 87,08%

02.12 Iwladannia oploki zdrowotnej kontrakławane odrękrie 141701,00 139 913,62 1 787,30 08,74%

82,13
oaopatrteniewwyroky mndyane oraz iok naprawa, ° ktdryck mowa w

84 300,00 82 450,04 1 849,16 97,81%

02.14 rełurdacja, atega: 620233,00 618 051,40 2 181,60 99,65%

02.142
rePstda4z inkdw, środków spozywcoyok spetjaireao prznznacterlo

610 233,00 616 303,97 1 932,03 99,69%
aywinrlawega zraz wyrow mndyranyoh dastępnyok wop tnie na retrpt

02.14.2 rnłandarja Inków, ° ktdryrk mowa wart. 18 att. 2 pkt 17 astaunu 1 OW,00 938,36 61,64 93,04%

02.14.3
rnratdacjośradkowtzraps4bego pnaranaozerla Oywrnnloweao, °

1 030,00 012,37 107,93 01,21%

n2lS
rezerwanaktsztprnaiaarji zadań wytikająryrk

0,00 0,00 0,00 -

82.10 :::zttr9nm0
kasztdw świadand zpiekł zdrowotnej oraz rałandaoji

0,00 0,00 0,00 -

02.18.1 rezerwa, ° krdrej mowa w art. 110 zon. 2 pkt 2 lit. r asrawy 0,33 0,00 0,00 -

0217
rezerwa na kaszty dwiadraeń opieki adrawatez)

0,03 0,00 0,00 -

-n ramatk migrao)i akezpieannytk

82.19 koszty dwiadaeń opieki adrowatrej z iao zbiegłych 16 681,00 15 851,34 029,66 95,03%

Bota
rrwatay+40P%adj

0,00 0,00 0,00 -

02 20
rezerwa na dzhnanaowanie prngramdw paiityki ndrowztnzj na padotawia

100,00 93,82 6,10 93,02%
art. 4ad astawy

03 Kostny pranramdw poiityki zdrowatnej realloawanyck na ziemnie 0,00 0,00 0,03 -

84 Koszty rnaiizacji zadań aeapnłdw ratnwnintwa medyanego 145215,00 143666,08 1 540,92 98,93%

Koszty Onansowania ieka, środka spnkpwoaeaz tpenjainnaz przeorarannia
05 żpwieniawnga araa wyroka medycanean w części Enanszwanej O kadłetu 43 362,00 30 699,05 4 662,95 89,25%

państwa zgodnie a art. 43a ant. 3 antawy

Bn całkowity kadżatna raPatdaąq ( 02.3.1.1 + 02.3.2.1 + 02.14 + 02.14.1) 932 592,00 828 923,50 2 671,42 98,71%

E WYNIK NA D2ldEAkNOŚci (A-Oj -146 431,03



Roczne sprawozdanie wykonania pianu finansowego NPZ na 2017 rok

DOtNOLĄS6IEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

aatwI.rdaH Dyrektor DW SF2

Omdwienie: w ozękti opisowej dorocznego sprawozdania z wykonania pianu Onansowego NFZ na 2017

Obawłnaująoy plan Wykonania planu Udolal wykotanio
Psa Wysacaagólnianie Enansowy SF2 na finansowego NPZ za 2017

Po I I poz. 4/ paz. 3

Julie. r.
pa. po.

wSi

D KasaRy .dntin6tr.syfno ( D1+,.+0a) 36 700,00 35 559,80 1 110,20 96,97%

Dl zużycie waterłałów I energIi 1 397,00 1 27192 125,02 91,05%

DZ usługi obce 4 594,00 4 09764 496,36 99,20%

D3 podatki i opłaty,, tegot 355,00 339,03 15,97 95,50%

podatki sttnowiące dochody własne Jednostek suworuąda terytonuinego, w
5430 48,02 5,90 88,93%

5311 podatek od n,n,usho,noio, 54,00 48,02 5,98 88,93%

032 opłaty stznownyne dochody własne Jednostek saworządu terytorialnego 66,30 60,00 6,00 90,91%

033 VAT 1,00 0,00 1,00 0,00%

034 podatek zkcyouwy 0,00 0,00 0,00 -

D3 5 wpłaty na PFRON 232,00 230,29 1,71 99,26%

036 inne 2,00 0,72 1,28 36,00%

04 wynagrodzenia, w tynn 22302,00 21953,43 6,57 99,96%

04.1 agrodleniO keantukowe 100,00 94,80 5,20 94,80%

05 ubeapleweni. społetun. i Inne Świadczeni., o tega 4 925,00 4 539,59 385,41 92,17%

05.1 składki na Funduso Uknapin,aeń Społecznych 3659,60 3 548,06 110,94 96,97%

05.2 składki na Fundusz Prany 441,00 366,88 74,12 83,19%

05.3 składkI na Funduso Gwarantowany,h świadcaen Praoownyoyuh 0,00 0,00 0,00 -

05.4 puanstołe Świadoaenłz 825,00 624,65 200,35 75,72%

06 koszty funkcjonowonis Rady Pundusos 0,00 0,00 0,00 -

57 enrortyoacja Środków trwałych oraz wartoŚci niennaterlalnych I prawnych D 232,00 3 185,10 46,90 98,55%

08 pozostałe koszty adwinistrasyjne 195,00 163,09 31,91 83,64%

E Pozostałe prayohody 15? 033,51

P Pozostałe koszty P1*,...F4) 6301,00 3 578,07 2 722,93 56,79%

wydanie I utroyrnznłe kort ukezp,e tlenia Jw tynt częŚci stałych I tuwiennynh
0,00 000 0,00ksląaecaek usiug medyc,nyoh) u ran recept

F2 rezerwa na ankowłąsonia wynlkzjpneo postępowań S4douycch 3 154,00 1 232,38 1 921,62 39,07%

P3 inne roanryyt 0,00 0,00 0,00 -

P4 inne kaszty 3 147,00 2 345,69 801,31 74,54%

G Pnzyshody8nnnnzwe 61+02) 867,69

01 odsetki uzyskane z lokat 62,13

12 Inne przychody 9nansnwe 805,56

H Kasonyłinanaowe 2538,00 1506,33 1022,6? 59,56%

WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO
-29294,03

J RzcHoo - ogółent 5 970 072,75

K KOSZTY - ugółent 5 999 276,78

data spwrpodzaoia 16.05.2010,. sporządziŁ 0W NFZ kontakt

kontakt



Roczne sprawozdanie z wykonania pianu finansowego NFZ na 2017 rok

KUJAWSKO - POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOIEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWiA

Dkawlązu)ący pian wykonania pianu
I

Udzial wykonania
Poz wyszaongdinlanln nnznaowySflna nnznsawagaSPZaa2al7

3”
°

4)
)poz.4/paz.3

2017r. r. (w%i

SW dIw noledna knutE w wku ptanzw rio równa przypfruwfskladkl 404970900

1.1 od ZUS

1.2 od KRIS

2 Planowany odpis aktaailzu)4zyakladkq naiażną ) 2.1+2.2) 0,00

2.1 w stosunku do ZUS 0,00

2.2 w Uasunko da KEUS 0,00

3 Pnyakody za akizdnk z lat ublzgtyak ) t.1+3.2) 000

3 ad ZUS 0,00

łZ odKRUS 0,34

4 Koszt poboru i awidarrianawaniz aktadnk )4.t+4.2) 0,00

41 kozaty pakaru I nwldnna)rnawznlz zklzdnk prana ZUS 0,00

4.2 koszty pokora I nwidnna)anawzniz aklzdnk prana KRUS 0,00

S Odpisna tarląę świadaad, a ktdrym mowa w art. 315 ust. S-0 astawy 0,00

A
Pnyrkody netto a dalatalnaśni

422431701
)1 -Za 3 - 4- S)+A1+AZ+AOaA4

At prayrkady wynikaląnn z pronpladw o koordynasji 3,03

12 pnyrkody z blatu rnallaan)I zadań zinranyrk 3,00

data4n r budżnta państwa ra Prarsowanin audań, a ktd,ynk nawa w art. 57
63 356,51

ust. 3 pkt Za Za, 3 I 3k aztaart

A4
doaz4aa budżetu państwa r zreailaa4n aa dań aespaldw ruiawnirtwa

112 251,50
mndyrannga

a Kotny rnailaaąl aadań )atusz+aOuz4aOS) 4 312 249,68

81 Okowiankawy adpia na rnanrwę agdiną

82 K aanpńwlada ń piekl drawotnujf62l+ +8220) 419394900 417086425 2303475 8945%

82.1 podstawowa aplaka zdrowotna 549600,00 549 592,82 7,18 100,00%

82.2 amkoiaaorp)na opinka apna)ailatprana 292020,00 288 336,28 3 983,71 98,64%

82.3 lemanie szpitalna, w tym: 2111 651,00 2 164 821,02 12 828,98 89,41%

82.3.1 programy tnrapnutyrann (Inkawn), w tym: 172 772,00 172 736,81 35,19 99,98%

7 Inki, Iradki spaaywaan spnalairnga pranaaarannla aywlnnlawnga ablntn 104 007,00 154 003,60 3,23 100,00%
programawi Inkaartml

RZ.3.Z rknmlatnraplz, w tym: 71002,00 71 456,89 503,11 99,30%

81.32.1 Inki stasawann wrhnmiatnrapil 32 613,03 32 611,03 6,07 09,9896

82.4 opinka psptklatryana I iaaanln uzależnień 141 428,00 140 013,68 1 411,32 99,00%

82.5 rnhakllitaa)a iaranlaaa 109477,00 109 474,72 2,28 100,00%

82,6 świadrannia plnięgnarp)nn I apinkudan w rzmark opinki dtugntnrmlnown) 63 210,00 63 208,13 1,87 100,00%

62,7 opinka paliatywna I kaapirpjna 47 111,00 47 323,17 387,33 99,1906

sz.a omanie stomatolaglaana 99 028,00 90 421,85 606,15 99,39%

80,9 laanirlwa azdrawiakawn 34 641,03 34476,24 164,76 99,52%

82.10 pomna darażna I Eranapart sanitarny 2789,00 2 783,01 6,99 99,75%

::+::k
programów zdromatnprk #nansowanpak an środków

11 699,00 11 150,18 548,82 95,31%

82.12 świadannla opinki adrawotnn) kantnaktawann odnęknla 114349,00 112 973,69 1 075,31 90,37%

mndyann oma kk nzpwwa, n ktdrpak mowa w
55 346,00 50 329,23 16,77 9997%

82.14 rafandaa)a, a laga: 480 492,00 480 711,67 -279,67 100,06%

6214.1
rntsnda4a Inkńw, źradkdw spażywazyak spn4alnnga prtnzrarznniz

470 100,00 479 773,91 S 24.95 100,12%
aywnnlownga aroa wyrakdw mndyaanyrk dattępnyrh w ap mm na mnrnprę

82.14.2 mntundam)a Inkdw, a ktdryak mama wam, 15 att. Z pkt 17 ustawy 700,00 536,30 163,61 76,63%

82.143
prznanuaannlu aywlnnlownga, a

593,00 461,37 131,63 77,80%

azdad wyn:ka)ąayrk
0,00 0,00 0,00

raznrwznzpakryminkaaztdwśoaiadanńapinkiaowottrn) araarntundarji
0,00 000 0,00 -

62.16.1 rezerwa, a kmdrn) wawa wart. 116 ust. 2 pkt Z lit. a ustawy 0,00 0,00 0,00 -

82.11
raanrwanzkzaztpśwladaańzpinki adrzwatnn)

0,09 0,00 0,00 -

82.10 kasatp świadczeń aplnki zdrzwatnz) a lat aklngtyak 5 610,00 4 116,15 1 493,05 73,37%

8219
rnsnrwaazkaaasyśwladandrplakiadrzwzsnn)

0,90 0,00 0,00 -

2 20
maznrwa na dafinansawanin pragramów polityki zdrawatnn) na podztawin

100,00 72,40 27,60 72,40%
art. 4ud ustawy

83 Kaszty programów polityki zdrowztnn) raalizowanyak na alnannia 0,90 0,90 0,00 -

84 Kaszty rnailzaąl zadań znspaidw ralawnInwa mndyannga 112 602,00 112 251,10 310,10 99,69%

Kaszty finansowania Inka, środka apożywanga spnr)ainnga przeznaczenia
65 żywlnniawnga araz wyrrku mndpanzga w azęśal Enanaawann) a kadżnta 32 592,00 29 133,93 3 490,07 59,39%

państwa zgodnia z art. 43a ust. 3 ustawy

On Całkzwlty kudśna na rafnndaąę) 82.3.1.1 + 82.3.2.1 + 82.14 + 82.16.1) 667 117,00 667 356,50 -264,50 100,04%

C W7NIK NA DZIAŁALNOŚCI) A - 6) -07 932,61 -



Roczne sprawozdanie wykonania planu fInansowego NFZ na 2017 rok

KUJAWSKO - POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

data „poroądaonie: 16-OS-2018 „poradaIł: 0W NFZ kontokt

ObnwiąauIqoy pion wykonanIe planu
I

Udnial ykonecIa
Poa Wyaooa.gdInI.nle Rneneowy NFZ no Rnaoeowego NFZ ze 2017

3” ° 4)
poa. 4/ poa. 3

2017 n. I P000 POS.

D K saty dm1 lotna yfne Dl 04 J 3160000 289*767 2 612 33 91 73%

01 aotyoi. metenialdw I energii Z 740,00 2 405,19 334,81 87,78%

DO usiogl oboe 4 502,00 4 187,66 304,34 83,24%

03 podatki I opiaty, a tego: 186,00 151,75 34,25 81,59%

podatki atanowiąte doohody wmnone Jednostek samorządu terytorialnego, w
33,03 3076 2,24 83,21%tym:

03.0,1 podatek od nierohomości 33,00 30,70 2,24 93,21%

032 opiaty stannwoe donhndy włosne Jednostek senrnraądo terytorialnego 26,00 22,03 3,97 84,73%

033 VAT 0,00 0,00 0,00 -

034 podatek okoyonwy 0,00 0,00 0,00 -

03.5 wpłaty na PFRON 117,00 97,16 19,84 83,04%

03,6 me 10,00 1,80 8,20 18,00%

04 wynagrodzenia, w tym: 15 416,00 05 404,80 11,20 99,93%

04.1 wynagrodaenia booooobowe 0,00 0,00 0,00 -

DS ubeaplenarnio apołaorne inne iwiadoarnia, a tego: 3 453,00 3 151,85 301,15 91,28%

05.1 składki na Pumduto Obntpłnotnń Społecznych 2 576,00 2 488,60 87,40 96,61%

05.2 składki na Funduso Praoy 297,00 248,74 48,26 83,75%

D5.3 akladki na Furduso Gwarantowanyah Swiadozen Pratownlroyth 0,00 0,00 0,00 -

05.4 pozoatole świadoannia 580,00 414,51 165,49 71,47%

06 kocaty funkcjonowania Redy Pundooau 0,00 0,00 0,00 -

07 amortyzacje irodkdw trwełyoh nreo wentaśol niewatenieinych I prawnyoh 5 025,00 3 462,54 1 562,46 68,91%

OO poaaetałn knoaty adminietraoyjna 278,00 213,88 64,12 76,94%

E Pnanotałn przycitody 121457,19

F PoeantałekoaztyJPl+...+F4J 324fJ9j90 6236.15 25172,84 19,24%

wyd anie iotraymanin kart ubeepiecaenio Jw tym noęsci stałych I ozmłrnnyck
0,00 0,00 0,00 -koią aeeao os ług mndyconych) oraz recept

P2 rezerwa na ookowłązania wynikaJąoe pnztpnwań sądnwynk 31841,00 5 409,67 26 131,33 17,15%

P3 i nne reanrwy 0,00 0,00 0,00 -

P4 inne ostty 868,05 826,49 41,51 95,22%

G Proschody fIpansgw JGO+G21”\ „°j „- „t 10 737,16

51 odsetki oaye anna iokat 34,79

Gl inne proychody Pnarsowe 10 722,37

H Kannty6eapoowe 13735,80 4749,09 6945,91 34,56%

WYNiK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO
4 308,76

IC-D,E-F*G-HJ

J PRZYCHODY - ogóław 4 356 531,36

K KOSZTY - ogdłem 4 352 222,60

Omdwienia: w całści opisowej do roconngo sprawoadania a wykonania pianu flcanaowego NFZ na 2017

cetwiendaR: Dytekton 0W NFZ kontokt



Roczne sprawozdanie z wykonania plana finansowego SF2 na 2017 rok

LU6ELSKt050 ODDZIAŁU WDZEWÓ000IEOD NA6000W000 FUNDUSZU ZDROWIA

u5 zł

Dkawięauięoy plan wylzananie planu n Udziel wylzonania
Poz wyaacaegdlnianis Onansuwy NPZ na Onsosawean NFZ za 2U17

c n na
i 4/ poz li

2017r. r. io%i

L braun w raka pfannwania cdwsa przypfsowtokfodki
241 o

1.1 od ZUS

12 adKRUS

2 Planowany odpis aktzaiieający składkę raleonę 12.1+2.21 0,00

2.1 W stosunku do ZUS 0,00

2.2 W stosunku do KRUS 0,00

3 Pczyrkody ze akładek a iar ubiegłych 13.1+3.21 0,00

3.1 od ZUS 0,00

3.2 od OPUS 0,00

4 Kaszt pokora I ewidencjaruwanla obiadek 14.1+4.21 0,00

41 koszty poboru I ewidercjcncwenln składek przez ZUS 0,00

4.2 koszoy pokarał ewldenrjancwanla składek proca (RUS 0,00

N Odpis na taryfikację gwizdany, o ktdrym mowa w art. Sit cal. S-0 ustawy 0,00

A
Pczychady tatle a działalności

4 400 632,01
ii-2 + 3 - 4- 5jr41+A2+A3Aa

At payrkcdy wynikające a praepisów c koordynacji 0,00

+2 przychody a tytułureailzacjl zadad zlecanych 0,00

dolacie 5 budżetu państwa na Orenuowarle zadań, ° których mowa w ort. y7
40 326,07

ust 3pkt2a-2c.3 i3kzstawy

A4
dzoazjn z kudaotu państwasa realizacje za dań zespafów ratownictwa

lik 200,24
medycznego

n Koszty realizacji aadad jnlrnzrnoondonsj 4 470 003,05

61 Okowieokowy odpis ca reoerwę zgdicę

82 Knsotyśwledwańopiekladrowofnaj(82,1,.,,+82.20) 4378672,00 4335 944,99 42 723,01 99,02%

02.1 podstawowa opieka zdrowotna 970 210,00 560 067,69 1 140,31 93,80%

92.2 ambulatoryjna epicka specjalistyczna 290 420,00 293 505,96 1 602,04 93,37%

nz.o oczenie aopisaine, w tym: 2 264 194,00 2 243 732,59 20 461,41 99,10%

023.1 programy zerzpeutyrzcn lekowej, w tym: 102 036,00 102 701,20 206,72 00,05%

cki, drzdki spcżywc ze specjalnego praearaczenia żywieniowego objęte
172 100,00 172 011,00 186,30 00,00%

rcgramami lekowymi

02.3.2 themlcteraplz, w tyw: 95 223,00 03 020,02 1 504,10 08,33%

02 32.1 cki stosowane o ckewlotnrapii 43 200,00 42 241,33 1 003,67 07,57%

82.4 opinka psychiatryczna I leczenie uzależnień 164 192,00 101 703,90 2480,20 90,49%

02.5 rchakilltaąa lecznicza 120585,00 120 144,53 440,47 09,66%

02.3 świadczenia pielęgnacyjee i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 81 520,00 80 930,41 630,59 00,17%

82.7 upieka paliatywna I koapicyjna 20947,00 29 670,24 267,76 09,11%

02.0 leczenie stomatcizgicane 124930,00 121 710,65 3 210,35 07,43%

02.0 leczciutwo uzdrowiskowe 42 047,00 41 353,50 693,50 99,35%

02.10 pomoc danina I transpzrt sanitarny 3 597,00 3 281,69 105,31 06,89%

1
proaramów sdnzwotoozh Onaosewanych ae śnsdkdw

9 393,00 7 491,41 891,59 80,36%

82.12 świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie 142 832,00 141 603,00 1 228,20 00,14%

medyczne zraz ich naprawa, a ktdryck mawa w
57 613.00 55 278,11 2 334,80 95,05%

n2.14 refsndacja,etegs: 460089,00 450 050,79 3 120,21 99,32%

82.14.1
refyndocja iekow, frodkow spożywczych specjalnego przeznaczenia

458 488,00 455 332,70 2 505,30 99,44%
oywnnłowego oraz wynckow medycznych dostępnych w ap trze na noceptę

62.14 2 refundacja inkdw, o ktdryck wowe W art. 15 ust. 2 pkt 17 zotawy 1000,00 432,32 517,08 48,23%

62143 :t t;5;:r; cjzfuefc przeznozzeniz zywleriowegc, z
80003 544,77 55,23 90,80%

62.11
rezerwa na koszty raalleazji zadań wyoikajęcyck

0,00 0,00 0,00 -

o przepisów ° koordynacji

15 z:
na Pokrycie koserów świadczeń opieki zdrowotnej zraz rełzndaąl

0,00 0,00 0,00 -

62.1+ lnecprwa, o której mowa wart. 115 ust. 2 pkt 2 lit c ustawy 0,00 0,03 0,00 -

8217
rezerwa na kotny gwladczed opinki zdrowotnej

0,00 0,00 0,00 -

w ramach migracji ukezpleczecyzk

sZla kosaty świadczeń opieki zdrowotnej e lat ukiegłych 4 010,00 307,17 3 702,93 7,66%

6 0,00 0,00 0,00 -

82.20
rezerwa na dokeansowanie pregrawdw polityki zdrowotnej na padstowie

300,00 220,05 70,35 73,55%
art. 4ad ustawy

53 Koaaty programiw polityki zdrowotnej wnliczwznych na zlecenie 0,00 0,00 0,00 -

04 Koazty realizacji zadań cetpolów ratownictwa medycznego 118011,00 116 250,24 1 760,76 90,51%

Koszty Rnanscwania leku, środka spożywczego specjalnego przeoczczenio
81 żywleoiawego zraz wyroku medycznego w rzęści Rnansowanej z kudtetu 29 357,00 26494,32 2 862,68 90,25%

paKtowa zgodnie e art. aoz ust. 3 ustawy

nn CałkowIty kudtet na refundację 162.3.1.1+ 82.3.2.1 + 82.140 62.16.ij 675581,00 071 212,77 4 369,23 99,35%

C wyNiK NA DZIAŁALNOŚCI I A
- Bi -12060,64 -



Roczne sprawozdanie z wykonania pianu finansowego NFZ na 2017 rok

tUBELSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Obowląsojący plan Wykonani, pianu Udaloł wykonaarla
Poa Wswoaagólnl.nlo Cnansowy NFZ na Rnnnsoweis NFZ za 2017

Roanio.
poz 0/ poz. 3

2017,. r.
poz. 3 - poa.

iw

D Kaszty sdmIei,neanyle. D1c...4D1 25 981,00 25 401,13 579,87 97,77%

Dl rulyc,e materiałów i energii 903,00 902,23 0,77 99,91%

oz usługi obce 2 803,00 2 794,78 8,22 99,71%

03 podatki i opłaty, tegn 210,00 191,88 18,12 91,37%

031
podatki stanowlgre dochody własne jednostek sanrnraądo terytotialnego, w

29,00 27,45 1,55 94,66%

03.1.1 podatek nd nieruchnnrnśol 29,00 27,45 1,55 94,66%

03 2 opłaty stanoanące dochody własne jednostek sstnoraądu terytorialnego 0,00 0,00 0,00

033 VAT 0,00 0,00 0,00 -

03.4 podatek akryono,y 0,00 0,00 0,00 -

03.5 wpioty no PFRON 167,00 155,12 11,88 92,89°.6

53.6 nne 14,00 9,31 4,69 66.50%

D4 wynagrodzonla, w synn 16256,00 - 16 378,28 7,72 99,95%

53.1 coynzgrodoenlz bezosobowe 144,00 136,20 7,72 94,64%

05 crbeapinwenla spoloorne I inne dwladsnaniz, tngo 3664,00 3 308,30 295,70 91,80%

05.1 składki no Fundusz Ubaopietoeń Społecznych 2753,00 2 630,27 122,73 95,54%

05.2 składki no Fundusz Pracy 393,00 247,42 145,58 62,96%

053 składki no Fundusz Gwarantowanych śwlzduoen Pracowniczych 0,00 0,00 0,00

05.4 pooontołe świadczenia 458,00 430,61 27,39 94,02%

06 kesany funktionowaeia Rady Funduszu 0,00 0,00 0,00 -

D7 snrottysaciz środków trwałych oras wartości nlnmatnrlalnych I pazwnynk 1 730,00 1 521,84 208,16 87,97%

PR pozostałe koszty admlniztrzcyjne 345,00 303,82 41,18 88,06%

E Po Wał proynhody 9972952

„.7” Po tułu koszty I ps+ +*j 4550500 40434 46 100 66

wydznle I otrzymanie kart ubezpieczenia (w tym oztUl ttsłych I ssmlenrych
0,00 0,00 0,00 -kslązecsek usiug medycznych) oraz recept

PO rezerwa na zobowizanle wyn,kajtce 5 pozttpowsń s9dosyych 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00%

P3 nne reseryyc 0,00 0,00 0,00 -

P4 nne bosoty 505,00 404,34 100,56 00.07%

G PnoyckodyR n w fol Gl) 4693

01 odsetki uoysbone s bŁot 14,50

02 inne proychody Ynonsuwo 32,43

H Knuty łiyaos we 200 00 009 599j91 O 05%

WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO
1 910,25

)C-D*5-F*G-H)

J PRZYCHODY. ogółem 4506409,36

K KOSZTY” ogółem 4 504 499,11

data sporaądaeniar 15-05-2038 r. sporoądaHI 0W NFZ kontakt -

aatwierdsHr Dyrektor 0W NFZ kontakt

OwdwIonie: w tz9ści opisowri do r000nego sprowoodania z uzykononia planu flnznsowegn NFZ na 2017



Roczne sprawozdanie a wykonania pianu finansowego NFZ na 2817 rok

LUOUSKIEGD ODDZIAŁU WDJEWóDZSIŁUO NARDDDWEGO FUNDUSZU 2DRDWIA

wtiy

Dbowiuou)ęoy pion Wyfsoronia piana Udolal ooyk onanio
Pot Wysaaegdlnianis Oranoouą NPZ na Onanssweao Nfl aa 2017

nn 05
i 4/ Ol

ZOIZr. n. „ iwtki

Składka oaiakoa knotta w roka pionowania rdwna pnypisowi składki
1 918 969,00

„2:OU,_ „1.1+12)

1.1 od ZUS

1.2 od OPUS

2 Pionowany odpis oktuolioa)qzy skladkę raieanę iZ.1+Z.Z) 0,03

2.1 w ntosunko do ZUS 0,01

2.2 w stosunku do KRIS 0,00

3 Przychody os okładek a iat ukizgłyoh (3.1+3.2) 0,00

3.1 od ZUS 3,00

32 odRRIS 0,00

4 Kesat poboru I ewidencienewonia składek (4.1+4.2) 0,00

4.1 koszty poboru i ewidenojonowanio składek proco ZUS 0,00

42 koszty poboru I n+4dennjonowonlo składek proco KRIS 0,00

9 Ddpisna taryłlkac)ę kwiodceń, o ładnym mowowano. alt ust. R-0 ustawy 0,00

A
Proyrhody netto z dziafainofni

2 009 176 50
)1-2+3-4-S)OAL+A2+A3+A4

Al przyokody wynikajoe O pneplsdw ° koordynacji 0,00

AZ przychody o tytułu neallzoo)I zadań zleoonyoh 0,00

d0000ie o kudieOu poństwa oo traosawanle sodoń, o ktdryok mowo w art. 57
25 019,09

st Spkt2a-2o,3 I3kustawy

dotaoiau budżetu poństwano oealioaojn zadań aespoldw ratowolotwa
05 108,41

mndyoooego

8 Kosaty neaUzao)l oadań )o1+82+03+84o88) 1 964 437,94

81 Dbowiookowy odpis na rezonwę ogdinę

82 K sotydwłada d pi ki drowetoe))821 8220) 195292700 183755293 6537407 8665%

82.1 podstawowa opieka odrowotna 260 273,00 204 473,23 797,75 89,70%

82.2 amkulotory)na opieko speo)alistyozna 193 181,00 148 694,14 7 496,86 99,10%

02.3 lecenie szpitalne, w tym: 996 881,00 924 410,02 32 480,98 96,61%

82.3.1 programy teropeutyoone (lekowej, w tym: 93 939,00 79 974,75 3 903,29 95,28%

82311
leki, drudki spożywooe specjalnego proeoouooenio oy+4nolowego okjęoe

77 131,00 73 510,10 3 014,84 95,31%
programami iekowyml

82.3,2 okemiotoroplo, w rym: 39 400,00 33 609,97 1 000,03 94,90%

82.3.2.1 leki stosowane w okemioterapii 14 851,00 13 731,52 1 119,48 9240%

82.4 opieka psyokiotrycna li eroenie uoaiełnied 98 200,00 92 686,39 5 813,61 94,39%

82.5 rekabilitacia lennica 61 287,00 58 270,51 2 990,49 95,11%

82.0 Owiadcenia pielęgnacyjne I opiekuńce w ramach opieki dfogotermlnomej 31 814,00 31 028,21 785,79 97,53%

82.7 opieko paliatywno I hasployjoo 17 098,00 18 501,20 590,80 96,51%

82.8 lecenie stomareiogicooe 41 702,00 40 224,13 I 477,87 96,46%

82.0 lennictwo uadrowiekowe 14 010,00 13 979,19 130,85 99,07%

02.10 pamoo dorołna I transpott sanaarny 1 655,00 1596,53 59,47 94,47%

koszty prokiaktyconych programdw edrzwotnyck tioansowanyok ze łrodkdw
6 829,00 8 312,23 316,77 95,22%

dasnyok Funduszu

02.12 dwiadneoia opieki zdrzwotnei kontraktowane odrębnie 59 809,03 59 863,97 1 809,03 98,99%

oonpatnnnie w wyroby medycone oraa Isk naprawo, o kodryok mowa w
27 800,00 27 122,03 477,97 90,27%

ustawie o rotuodaoji

02.14 retondosja, z tego: 208830,00 204 161,38 4 489,82 97,98%

82.14.1
retundarjo lokow, orodkdw spożywooyok speo)olnngo pnntroooenla

208 130,U0 203 701,10 4 308,84 97,90%
oywoolowego 0000 wyrokow medyrooyrk dostępryrk wop tere no reoeptę

02,142 refuodanja lekdw, O krdryoh mowa w art. 15 ust 2 pkt 17 ustawy 300,00 250,07 43,33 85,56%

82143
nefoodoo)a krodkdwspożywoayok specjalnego proeznaooetie żywieniowego, n

23930 143,55 50,45 71,78%
+4ty,f mowom art. 15 uso. 2 pkt ID ustawy

82 15
rezerwa na kosoty realizacji eaded wynlko)ęoyok

0,00 0,00 0,03 -

praapisdw O koordyeay,

82.10 r:rwatPoki3oie
kosztdw Owiadaań opieki zdrowotne) oraz mtondadl 0,00 0,00 0,00 -

02,10.1 reaerwa, u ktdrej mowawart. 118 ust. Z pkt 2111.0 ostawy 0,00 0,00 0,00 -

8217
rezerwa no kosaty świodoaed opieki odrowotne)

0,03 0,00 0,00 -

s ramark migror)i ukeapienonysk

82.10 kasary dwiadaed opIeki adrowotne) e lot ukieglyck 8 138,00 3 092,70 5 049,30 33,00%

:t:rwotnei
0,00 0,00 0,00

82.20
rezerwanadzłiooososoonie progromdw polityki adrowotne) oo podstawie

1 000,00 75,09 924,91 7,51%

83 Resory programdw polityki zdrowotnej reaiisowanyrk na zlewnie 0,00 0,00 0,00 -

84 Koszty realizan)i zadań eespotdw ratowniotwo medyoorogo 86 857,00 85 183,37 1 093,63 97,41%

Koszty finansowania leku, dredko spokywaego sper)alnego przeenoaenle
OS ływieriowego oraz wymbu madyanogo w części finansowane) ° budżetu 13 137,00 11 721,84 1 415,36 89,23%

padstwa agednia z ort. ata ust 3 ustawy

Oo Całkowity kcdtet no refundację) 02,3,1.10 82.3.2.1 + 82.14 y 82.10.1) 300812,00 291 409,08 9202,94 94,94%

C WONIK NA DZIAŁALNOŚCI (A-0) 44 133,58 -



Roczne sprawozdanie z wykonania pianu finansowego NFZ na 2017 rok

LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

ryt Ol

Obowlezuiąoy pi.n Wykonaniz plena UdzIzI ouykanzniz
Poz Wyoztaególnlnni. Rnenzowy NIl nn Rnnunowzjo SF2 ze 2017

1e
poz. 4/ poz. 3

2017 r. I PO PO I

D R oty dm1 IsSo ryf no 01+ +041 1751600 1527696 223904 87 22%

Gl zażycie onateriołów I energii 810,00 484,77 325,23 59,85%

02 anfagi obce 2 067,00 1 537,70 529,30 74,39%

53 podatki I oploty, z tegol 78,00 29,96 48,04 38,41%

D31
podatki otanowiące doohody włatne lednootek sornoroąda terytorialnego, w

15,00 1321 1,79 83,07%

531.1 podatek od nierankomnośni 15,00 13,21 1,79 88,07%

03.2 opiaty otzncwląno daohody włatnnjoduottek tamnonządo terytunialoego 0,00 0,00 0,00 -

03.3 yAT 0,00 GIG 0,00 -

034 podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 -

03.5 wpłaty na PFRON 40,00 5,79 34,21 14,48%

03.6 nro 23,00 10,96 12,04 47,65%

04 wynagradzani., w sytni 9 142,00 9 141,31 0,69 99,99%

04.1 oycnzgrndzenio bezosobowo 0,00 0,00 0,00 -

DS aknzpiewenIz tpofewne I inne świzduneniz, a tegol 2 112,00 1 980,71 131,29 93,78%

05.1 tklzdki nz Fndutz Ukezpieozeń Społeoznych 1 562,00 1 496,44 65,56 95,80%

55.2 tkładkl no Parduno Procy 222,00 172,53 49,47 77,72%

55.3 składki rz Parduno Gworortuwanych świadnoen Praoownlrzyok 0,00 0,00 0,00 -

05.4 pozostałe świadczono 328,00 311,74 16,26 95,04%

06 koezty funkcionow.nie Rody Fundaoza 0,00 0,00 0,00 -

07 omnortyoocj. środków trwełyrk orza wortośsi nienrzterialnyth I prawnych 3 000,00 1001,22 1099,78 63,37%

DO pozostałe bataty odwinintraoyjne 307,00 201,29 105,71 65,57%

E Po ostał przyohady 5 16220

P Po ostoło banaty I P24 P4) 266889 178494 107006 62 65%

wydanie i ctroynronie bort ukeapleczeniz w tym nzęści stałych I zanrlennyoh
0,00 0,00 0,00 -

ksiązerteb utług mndyntnyth) oraz roonpt

Pl r000rwa na tobwwląoonla wynlkoiąoo a postępowoń sądowych 1 915,00 1 293,68 621,32 67,56%

P3 nnereaernyc 0,00 0,00 0,00 -

P4 me koszty 950,00 501,26 448,74 52,76%

G Pnynhodyflnnnnowe (61.02) 87,71

51 udtetki uzyskane a lokat 22,46

52 Inne pwytkody Enantowe 65,25

H K oatpflo nauwo 340000 2 657,80 74220 78 17%

WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO
30 258,77

J pzycyooy - ogółem 2 014 426,41

K KOSZT5- ogdfenr 1 984 167,64

data zporaąd000lzl 16-OS-2018 sporządziŁ DW SF2 kontakt

Dwdwlznie, w rzęśri opisowej do rororego sprawoodaria z wykonana plana Erarsowego SF0 na 2017

zatwierdził, Dyrektor DW SF2 kontakt



Roczne sprawozdanie z wykonania pianu finunuzwego NFZ na 2017 rok

ŁÓDZKiEGO ODDZIAŁU WDJEWÓDZOIEGD NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWiA

Dkawiqaujqoy pian Wykonania pianu Udusi wykonania

Pac Wysoaagdinienie Onansawy Nfl na Pransawaga NFZ as 2017
kłonica

i 4/ 3
2Z17r. r. po. P „I iw%j

w raka planowania równa pnypdsawi składki ooo

1.3 ud ZUS

12 o4KRUS

Z Pianowany odpis aktuaiiauiący składkę esietną (Z.lyZ.Z( 0,00

2.1 w stosunku da ZUS 0,00

22 w stosunku do 6405 0,00

3 Pnyokady za składaka lat ukiagłyok (3.1+3.2) 0,00

3.1 od ZUS 0,00

3.2 od 6041 0,00

4 Koszt pokurz i awidancjanawania składek 4.144.2) 0,00

4.1 koszty pokurz I ewidencjonowania składek prtez ZUS 0,00

42 kassty pukaru I ewidenojanawania składek proca KROS 0,00

1 Ddpisns taryłikanję świadczeń, ° którym mowa w art. 31 t ust. N-8 ustawy 0,00

A
Pnyckudy netto ° daisłainaśol

029310880
1-Zus - 4- SjuAl+AZuA34A4

Al pnynkody wynikające a praepisdw ° koordynacji 0,00

+2 prsynkody z tytuł uresiisaoji sadad siecanyck 30,75

dotaoje a kudżetu padsłwa na transowanie zadań, ° ktdryoh mowawarł. 97
93 544,61

usł Syktla-2c,3 iskcstauyn

dotacja z kudletu podstwa na renilcocje oadad oespołdw ratownictwa
124 704,43

medyozeego

R Knaotyreaiioacji zadań (51+82+53+84+51) 5 239 097,03

51 Dkawiaakuwy adpiona reoerwę ogdieę

82 Ronty śwładczed opIeki odrowałnej (02.1+...ASZ.20( 0 204 087,00 0 077 499,87 126 587,03 97,07%

52.1 podstawowa opieka adrawatca 677 950,00 070 945,98 1 004,02 99,00%

52.2 amkuistoryjna opieka specjaiłstynaea 360779,00 343 038,67 17 740,33 95,00%

82.3 ieoaenie sapitaine, w tym: 2684164,00 2 611 027,20 72 836,70 97,29%

62.3,1 programy terapeurynone jłekowej, w cym: 248 666,00 247 447,12 1 210,88 90,51%

inki, scudki spasyuu ccc specjalnego przesnaoaenia żywieniowego okjęte
223 664,00 222 400,76 S 174,24 96,47%

rrogramtmł iekouynmi

02.32 nkemioterapia, w tym 07 142,00 83 318,07 3 823,13 05,61%

8232.1 irki stosowane wnkemioterapii 35 075,00 34 720,22 1 254,78 06,01%

82.4 opieka psynkiatnyczna i leczenie uaaieleied 182263,00 176 168,58 6094,42 96,66%

92.5 rehakiiitacja iesaeinaa 144 408,00 141 063,60 3 344,31 07,68%

82.6 świadczenia pieięgnanyjne i opiekuńcze w rameck opieki długnterminawej 60 220,00 67 080,44 1 643,56 97,63%

82.7 opieka paiianywna I hospioyjna 36 874,00 35 360,73 1 513,27 05,90%

82.8 macnie stomatniagiooee 120 106,00 110 001,12 5 154,88 95,71%

SZ.9 iecznionwo uadrowisknwe 43 100,00 42 669,27 430,13 98,00%

82.10 poman darożea i tcanspart saeicacny 2 479,00 2368,94 109,06 95,60%

7 knsaty pro6iaktycaeynk pcogcawdw adrowatnyck łinansswanyck ze śwdkdw
12 576,00 10 884,97 1 591,03 87,35%

dasnyok Funduszu

82.13 świadczenia npinki edcowotrej kontraktowane udrękni. 108254,00 150 393,21 7 860,78 90,03%

medyczne araa ioh naprawa, ° którynk mowa w
68 921,00 68 293,71 627,28 98,09%

82.14 nektndaoia, ° tego: 624976,00 621 681,17 3294,83 98,47%

82 14
refundacja iekdw, drodkdw spożywcayok specjalnego pracananaenia

623 770,00 620600,36 3 100,64 99,00%
aywłnniowego onuc wyrukuw medycanyok dostępnyak w ap tene na reneptę

02,142 refundacja inków, ° ktdryok mowa w art. 15 ust Z pkt 17 ustawy 600,00 523,90 85,16 86,03%

52143
refundacja łrodkdw spzżywnayok specjainego pczesneszenia aywieniowegn, °

507,00 400,81 100,08 63,23%
ktdryok mowa w art. llust,2 pkt II ustawy

82.15
rezerwa na kaszty reaiizacji aadad wynikajęnyck

0,00 0,08 0,00 -

pnepisdw ° koordynacji

8216 :oanP0ła90e
kosatdw świadczeń opieki adrnwntnei zraz refuedanji

0,00 0,00 0,00 -

82.16 1 teoerwa, a ktdrnj mowa w art. 118 ust 2 pkt 2 iit n utławy 0_00 0,00 0,00

8217
reaerwa na koszty świadczed opieki adrtwotnej

0,00 0,00 0,00 -

w ramaok migracii ukeopienaryck

82.10 kosaty świadczeń opieki edrowotnei a iat ukiegłyck 17 858,00 14615,94 3 342,06 81,3906

irwwmnntneiowołeei
0,00 Z_00 0,00 -

92.20
resorwe na daflnactowanie programów pni6yki odcawatrei na pudatawia

0,00 0,00 0,00 -

art. wid ustawy

83 Kasały programdw polityki zdrowotnej reaiiaawanynk na aieneeie 159,00 38,76 120,24 24,38%

84 Koszty reaiisacji aadad zespołów rataweicowa medyczeegn 125800,00 124 784,43 1 020,57 99,19%

Kosaty łieaesawania ieku, środka spażywaego tpenjaieega pcseananenia
SS żywieniowego araa wyraku medycznego w nośni łinsnsawaee) a kudłetu 41 435,00 37 274,67 4 160,33 88,96%

państwa zgadnie a art. 43a ust. 3 ustawy

Be Całkowity kudlaOna rełundaoję ( 82.3.1.1 + 82.8.2.1482.14+ 52.16.lj 884615,90 878 891_15 S 723,85 98,35%

C WYNiK NA DZiAŁALNOŚCi (A-0) 53 561,27 -



Roczne nprawoadanle z wykonania pianu finansowego NFZ na 2017 rok

ŁÓDZKiEGo 000ZIAtU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

oryn ci

Dbowłqaojqcy plan Wyknnania planu
.

Udział wyż fonia
Pnz yyaomqólnlanl. nnanaowy NPZ na nnansnwapo NnZ na 2017 I poz. 4 po,.

2017r. r. PO lwxl

D Rosatyadelnlottmsyfna) D14...00I) 31624,00 29132,90 2491,10 92,12%

Dl nożynie materiałów I energii 1 256,00 69758 556,42 55,54%

02 usługi obne 5 201,00 4 00708 1 193,92 77,04%

03 podatki I opłaty, a tego: 254,00 145,60 108,40 57,32%

031
podatki stanowiące dochody własne jednostek sonruroądu teyntorlalnego, W

11,00 10,28 0,72 93,45%

03.1.1 podatek od nieruchomości 11,00 10,28 0,72 93,45%

03.2 oploty stanowrącn dochody własne jednostek samnoragdu terytoriaIneo 16,00 7,30 10,70 40,56%

033 VAT 0,00 0,00 0,00 -

03.4 podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 -

03.5 wpłaty na PFRON 221,00 125,69 95,31 56,87%

036 nne 4,00 2,33 1,67 56,25%

04 wynagrodaania, w tym: 18786,00 18 767,33 18,67 99,80%

04.1 cynnagrodunnia bnuonobnwe 90,00 81,88 8,12 90,98%

DS ubaaplewenia apolewne I inne świadocenia, e tego: 4207,00 3 876,26 330,74 92,14%

D5.1 skłudki no Fundusz Gbzpecań Społecznych 3213,00 3 077,75 135,25 95,79%

05.2 składki na Funduna Prazy 459,00 327,12 131,89 71,27%

063 składki na Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracownccaych 0,00 0,00 0,00

05.4 pozostałe świndcaenia 535,00 471,39 63,61 88,11%

DR kasety funksjanowanln Rody Furduaou 0,00 0,00 0,00 -

07 .rnomnyaacja środków trwałych orne wartości niancatemialnych I prawnych 1 630,00 I 576,47 53,53 96,72%

Da pnao,tałe kosotyadcnninlatracyjne 290,00 62,58 227,42 21,58%

E Po znał pmayck dy 1477930

P Po antał kuoetyiFl P4) 1451000 87193 13636,07 601%

wydanie I utrzymanie kart ubezpieczeniu (W tynr ceęicl stałych i terniennych
0,03 0,00 0,00 -ksiązecoek usług medycznych) orat recept

Pl rezerwa na zcbcwiątenie wynikaJącn o postępowań sądowych 13 900,03 596,03 13 303,97 4,29%

P3 nne rezerwy 0,00 3,00 0,00

PO nne koszty 610,00 275,93 334,10 45,23%

G Prcynkody8000s4w 05002) 59276

Gl odsetki wytkane, lokat 25,42

62 nnn pmoychody flnocecwe 567,36

H KanWy flot no we 04*000 73070 274930 21 00%

WTNrKFINANSOWyOGÓŁEM NETTO
38 197,82

J PRZYCHODY - ogółem 5 308 530,88

X KOSZTY- ogółanm 5 270 333,06

data sporządzenia: 16-05.2010 m. oporządził: DW NFZ kontakt

aatwiarde4: Dyrektor DW SF0 kontakt

Omówienie: w części opisowej do rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego NFZ na 2017



Rucane sprawozdanie z wykonania plano finansowego NFi na 2017 rok

MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

OWc1

Ohowlqoalący plan Wyhononiz planu
R• I

Gdaal wykonanIa
Pos WyszczególnIenie Rnansawy SF2 na Pnaesownoo SF2 ca 2017

-

I poz. 4/ poz. 31
2017r. r. °

- (wiei

Sktadbaoaltna baczono w mfw planowania rdwna pnyplsawłskłodkl

11 odZUl

1.2 0dKRUS

Z Planowany odpk ektualbojęny składkę nalelnę (2.1+2.2) 000

2.1 w stosanka dn ZU5 0,00

22 w słosonku do PRUS 0,00

3 Proychody ze składek s lat ukległyck 13.1+3.2) 0,00

31 od ZUS 0,00

3.2 od KłUS 0,00

A Kaszt pakom i ewidencjonowania składek 14.1+4.21 0,00

41 kosocy nokom I ewidencjonowania okładek proco ZUS 0,00

42 koszo7 poboru I ewidencjonowania chladek proco PRUS 0,00

S Odek na taryRkac)ę dwladceń, ° którym mowo w ant. 311 ust. S-ł ustawy 0,00

A
Przychody netto O dsialalnnlci

6 708 795 74
(1-2+3-4-S)uAl-nA2+A3+Ad

Al przychody wynikalące O przepisów ° koordyrocjl 0,00

dl przychody o rybIa reolluacjl codoń oleconych 2,31

datacje ° budżetu państwa na łnansuwonle cadań, ° których wowo w ort. 37
110 112 40

aco 3 pkt Za- 2c, 3 13k udowy

y
datacje o kodietu pańotwe no nenilcacje oadoń oesyołów nocowcictwo

117 320,33
mcd yczcego

6 Kozety real banji ca dań )oS+02+R3aOdcoSj 6 724 947,66

61 Okowlaakowyodpicna rezerwę cadlnę

02 Kasotydwlada d piekl drnwoteal)001 1220) 660199900 652166482 9133018 9868%

02.1 podstawowa opieka odrowotca 984 000,00 902 903,23 1 096,77 99,98%

02.2 ewkoletorolne opieka opocjaliscycno 500 713,00 496 674,17 R 038,83 98,21%

02.3 lecenia sopltalno, w tyw: 3 307 359,00 3 206 031,59 01 327,41 98,40%

82.3.1 progromy Ienzynutycane (lekowej, w tynt 337 669,00 334 001,73 3 117,27 33,08%

02.3.1.1
Irki, łnodki spoczyu ccc cyncjoloea proecnacoenio cywleniowego objęte

306 064,00 303 800,06 2 178,94 33,23%
programowi lekowymi

02.32 chemioterapia, wcyw: 100 762,00 132 724,66 3 037,34 97,13%

02.32.5 Inki coocowene w nkewiotenapii 03 042,00 12 337,03 I 444,47 97,32%

02.4 opieki psynklalrycne I lecenie uoelelnień 199371,00 196 202,69 3 188,31 98,41%

02.S cakzkllicecja lecznice 215362,00 213 347,73 Z 014,27 99,06%

02.6 lwiadcoeolo pielęgnacyjne I opiekuńcza w ramach opieki długoterminowej 168909,00 162 326,30 6 632,70 96,07%

02.7 opieka pallacywna I kosplcyjna 69 984,00 68 423,38 1 560,62 97,77%

02,0 leczenia stomatologIczne 198517,00 185 066,69 3 450,31 98,26%

02,0 Icanictwo uodncwlskcwe 50906,00 80 635,60 270,40 99,47%

02.50 pomoc doralna I cracspcnt sanitarny I 750,00 1 583,12 166,80 90,46%

OZU
kosalppnohlahtycznynh pnognamdw odnawotoych Roamowaoyck co dnadkdw

13 877,80 087,21 789,79 94,31%

02.12 lwladczenia opieki odrowoWej kontraktowane odrękole 178522,00 178 199,91 322,02 99,82%

caopacnenie w wyroby medyczne orao Ich naprawa, ° których mowa w
3799683 86 196,15 803,85 99,08%

ostawie ° rełundacil

02,14 refundacja, ° lago: 704473,00 698 938,10 4533,90 99,36%

s2.cu.S
refundacja lekow, saodkow cyooywcoych spealolcega pnccnccoeolo

700973,00 697 919,63 3 053,37 99,56%
oyweniowego weo wynokow medycocynk dostępnych w oporu cno receptę

02.14.2 refundacja leków, a któryah mowo w ano. 11 uct. 1 pkt 17 ustawy 2 000,00 1 367,86 1 132,14 64,71%

00143
rolurdaya óaoóków cpoaywcoyck opecjolnego yroeanaoueclo oy”uoreciowegu, °

1000,00 EsiKi 348,39 65,15%
ccnyck mowa worc. lsuct.2 pkt 16 ustawy

02.11 ;t:t:zi oadoń wyoika4cych
0,00 0,00 0,00

roaarweea pokrycie kosoodw dwiadczeń opieki odrowotnej oraz ro Fundacji
0,00 0,00 0,00 -

62.cł S recerwa, o kcócej mowa want. 110 ust. 2 pkt 2 lit c uscowy 0,00 0,00 0,00

0217
cecerwa na koszty lwladczeń opieki zdrowotne) 0,83 0,00 0,00 -

ru ramach migracji ubacpieconyuk

02.10 koszty lwledczeń opieki zdrowotne) sial ubiegłych 2 854,80 135,70 Z 118,30 25,78%

rT7aeakosacyEadczeńoekodrs;oc;eI1 0,00 0,00 0,00 -

02 20
rzaerwo na dołnensowanie ycogwwdw yal4yki odwwosnej na podstawie

6(8,00 312,18 35,82 89,11%
zm. 4ad sitowy

03 Kozicy programów polityki zdrowotnej reeliaowanydr na zlecenie 890,00 2,35 587,65 0,40%

04 Kosaty realizacji cadań onnpuldw rotowninwa medycznego 158 148,00 157 929,99 218,01 99,86%

Koszty Seansowania leku, drodka spolywczego specjalnego praesnaczenia
OS Jycoleniawego oraz wyroku medycznego w czędui licansowanej o kudłeeu 50 527,00 45 388,70 5 176,30 89,76%

pańsewa zgadnie ° art. 43a ust. 3 ustawy

On Całkowity kudle cna rełundocję I 02.3.1.1 + 02.3.2.1 + 02.14 + 02.16.11 1064319,00 1 056 221,69 O 157,31 99,23%

C WYNIK NA OZIAIALNOŚO I A” Ol -16 152,12 -



Roczne sprawozdanie a wykonania pianu finansowego NFZ na 2017 rok

MAŁOPOLSKIEGO ODDZiAŁU W0JEWÓDZOiEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

031 A

Obowiqoująoy plan WykonanIa piwu Udalai wykonania
Poz Wysacz.góini.nie finansowy NTZ na fInansowego NFZ za 2017 i

D Kosa yadn nłntzon%n. (01+006) 42 539,00 39724.17 2 814,83 93,38%

Dl zużycia „nrateriafów I anergii 1 750,00 1 488,17 261,83 85,04%

DZ usługi abuz S 729,00 4 351,15 1 377,85 75,95%

03 podatki I opłaty, a tegu 290,00 106,57 183,43 36,75%

031
podatki stunowiąon doohody włuono iedn000ek oernoroądo tenytorłninego, W

24,00 20,61 3,39 85,89%

03.1.1 pydotek od nieruchornośoi 24,00 20,61 3,39 85,88%

03.2 opiaty stanowiąon doohody wiasnn jndnostek satnonagdo tenytoniainogo 54,00 43,94 12,06 77,67%

133 VAT 0,00 0,00 0,06 -

03.4 podatni. akcyzowy 0,00 0,00 0,00 -

53.5 wpłaty na PFRON 152,00 10,53 141,47 6,93%

03.8 inne 60,00 33,49 26,51 55,82%

DA wynagrodzenie, w tyran 23 823,00 23 819,26 3,74 99,98%

04.1 wynagrodaenia keaonobowe 24,00 23,87 0,13 99,46%

DS ubezpieczenia społeczne I inne dwiadczenia, o tego 5 338,00 4 892,66 445,34 91,66%

05.1 składki na Funduso Ubeopieoaeń Społeoonyoh 4071,06 3 858,22 212,78 94,77%

05.2 składki no Funduno Pracy 584,00 411,29 172,71 70,43%

05,3 okładki na Funduno Gwarantowanych świadooeń Praoown,ooyoh 0,00 0,00 0,00 -

05.4 yooostale iwiadoonoła 693,00 623,15 59,85 91,24%

06 koszty funkojunowania Rady Funduszu 0,00 0,00 0,00 -

07 zntortyazoj. śtodkdw trwałych oraz wartaśai nienratenłalnyoh I prawnyok 5 300,00 4 899,31 400,69 92,44%

Da poaaatałekosatyadnniniatnaoyjne 309,00 167,05 141,95 54,06%

E Paaastałs ptynhady 29 666,79

P P ustał hausty „1+ +F4) 15 665 00 503 54 15 16166 3 21%

wydanie i utrayrnanie kart ukeapieooenła iw tym ooyśoi otołyok I aawłennyoh
000 0,00 00 -

ksiąaeooek usług medyconytk) onoo rene pt

F2 rezerwa na aobowiyoonia wynikaiąoz a postpowoń sądowych 12 400,00 35,66 12 364,34 0,29%

F3 i me reterwy 0,00 0,00 0,00 -

F4 inne koaaty 3 265,00 467,68 2 797,32 14,32%

G Proychady#n.ta w (01002) 132017

Gl odsetki uayskone 0 lokat 53,84

GZ inne pnnyokody finansowe 1 266,33

H Ksaoty fin to wo 3 995 00 113373 2 811,21 29 63%

WYNiK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO
-26 576,46

J PRZYCHODY - ogdłorn 6 739 782,70

K KOSZTY - ogdłern 6 766 359,16

data sporoądaenia. 16-05-2018 apotządaH. GW NFZ kontakt

Omdwienie w naęśol opiaowej dorocznego sprawozdanie a wykocenia pianu finansowego SF2 na 2017

aatwiendaH. Dyrektor DW NFZ kontakt



Roczne sprawozdanie z wykonania plano finansowego NF2 no 201? rok

MAZOWIECKIEGO DDDZIAEU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

obowIązujący plan wykonanie pioitu
Rd I

Gdaiol wykonania
Poo wpaooaogdlnlanle Snanoopo RFZ na Sroosnwngo NFZ za Z017

ca
l

I pua. 4/ paz. J I
Z117r. r. F P

. loN)

Składka Raładn beottoweokdpła w tlardwnapnyploowI kl dU

1.1 odZUJ

1.2 od CR65

2 Plonowany odpis aktualiaujący składkę naleanR f2.1+Z.2j 0,00

2.1 W stosunku do ZUS U,0G

2.2 w szosunko dn KRIS GZO

J Przychody ae składek a las abingiyoh jJ.t+O.2j 0,00

3.1 od ZUS 0,00

3.2 od KRIS 0,00

4 Knaat pokora I owldenzjannwanla składek 14.1+4.01 0,00

4.1 kozozy poboru I ewldenlonowanla skladek przez ZUS 0,00

4.2 konały poboru I ewidencjorowonis skiadek przez KRIS 0,10

S Ddplo na toryflkazję dwiodaoń, ° ładnym mowa w on. 30z ust. 5-t uozawp 0,00

Proyckodyoettooddoioloodoi
is 27R 4R1,34

Ul proUzkody wynikajęze z prznplzdw O koardynsojl 0,00

Ul przyokady z tyzulureolizacji zodań zinooryok 2,10

M
dotacje z kudzetu państwa na Pnnnsowanle zadań, ° kzdnyck mowa w orz. 97

262 120,50
ust Jpkzla-2o,J lJkoszawy

64
dotaojaz budżetu państwaro reolizooje za dań znzpoIdw rezzwolztwo

237 000,74
medyoanngo

8 Koszty realizacji oadad j010R2+6JoR408Sj 11 502 726,53

61 Dkowiookowy odpis na rezerwę agdloę

82 Kosodydwiada d piekiedrowotnoj (821 82 201 1129698200 1119359353 10330847 99 08%

82.1 podstawowa opieka zdrowotna 1 495 323,00 1 494 142,37 1 180,63 99,92%

OZ.2 omkulatoryina aploka spoojalistyzaoa 7R2 727,00 7R2 328,15 10 3RR,R5 90,69%

62.0 nocek szpitalne, w tym: 6 020 115,00 5 R74 289,53 45 825,47 RR,24%

02 3.1 przgrawy terapeutoaoe (lekowe), w tUm; 009 841,00 570 500,71 31 242,29 04,00%

82311
cki, środki spozywozn opeciolneo przeznaczenia iywieniowego objęte

512 520,00 024 530,52 27 000,40 04,03%
programami lekowym,

62.3.2 okemloterzplo, w tym: 226 980,00 224 791,30 2 107,01 00,03%

02.3.2.0 cki stosowane w ckemloterapli 100560,00 100 460,12 2 001,00 98,06%

02.4 opieka psychiatryczna I leczenie oaalełoled 404879,00 305 230,20 9 630,00 97,62%

82.5 rekakliltaoja latanko 447 345,00 444 763,08 2 581,92 99,42%

02.6 świadczenia pielęgnacyjne I opiekuńcze w namooh opieki długoterminowej 190 320,00 086 426,76 3 901,24 87,90%

02.7 opieka paliatywna I hospizyjno 67 425,00 66 754,07 670,43 99,01%

82.0 nocek stomatologizane 214517,08 210 247,03 4 269,97 98,01%

82.9 oonlztwo oadtowiskowe 98 109,00 97 456,58 602,42 99,34%

OZOi pomno doradca I troespnntsae0zrny 8 122,00 8 015,13 106,87 88,60%

progromdw odtowotopok tlnaooowaeyok ze środkdw
21 460,00 19 265,38 2194,62 89,77%

82.12 śwIadczenIa opIeki zdrowotnej kontraktowane odrębnie 262002,94 261 828,91 473,09 99,82%

medyczne oraz ick eoprawo, n kydryck mowa w
134000,94 131 647,74 2 352,26 90,24%

02.14 rełaodacja, z togo, 1128984,94 1 111 994,95 16 989,05 98,50%

82.14 1
rekoodaoja lekdw, srodkdw zpożywcoyok spezjoloegn pneonozaeoiz

1 121 278,00 U 106 638,48 14 639,52 98,89%
aywlenlowego oraz ymrokdw medyzunyuk dzetępryzk w opacIe na receptę

02.14.2 retoodooja lekdw, o ktdnytk mowo w art. 15 ust.2 pkz 17 ustoiny 3 098,00 1 980,35 1 077,65 84,78%

82.14,3
refundacja irodkow spozywctyck specjalnego przeznaczenia zywlenlowego, °

4 848,00 3 376,12 1 271,88 72,64%

82.15
reoerwa no koszty realizacji zadań wpoikająoyck

000 0,00 0,00 -

pneplsdwo knerdynaąl

reoenwaeapokeycie kosztdw świadczeń opieki odrawotnej oraz refoedao/
0,80 0,00 0,00 -

82.16.1 rezerwo, n ktdrej mowo w ort. Itl ust. Z pkt Z lit. c ustzyuy 0,00 0,00 0,00 -

82.17 0,00 0,00 0,00

82.18 koszty śwladzoeń opieki odnowateej zlot ukiegfyok 11 110,80 8 960,64 2 149,36 80,65%

8219
rezerwa oo koszty świadczeń opieki adrowatoej

0,00 0,00 0,00

82 00
rezorwa oo defioaosowaoie programdw pwl9yki zdrowotnej na podttawie

236,80 233,51 2,49 90,94%
art. Ud ustawy

83 Kasety progtomdw polityki odzawotoej realizowanych no olouenie 204,00 2,10 281,90 0,74%

84 Kosaty zaalloazji oadad zespof6w ratownictwa medyczeogo 208333,00 237 992,02 340,96 99,86%

Koszty finansowanie leku, środka spońywnego speojalongo proeoeaczeeia
OS żywienIowego oroz wyroku medycznego w częśol Roansowooej e kodżetu 79 276,00 71 136,88 8 137,12 88,74%

państwa zgodnie ° ort. 43o ost. 3 ustowp

On Caikowity kudletez tełuedaąę j 82.3.1.1 + 02.3.2.1 + 82.ia + 82.is.tj 1790081,94 1743094,59 47 080,41 97,37%

C WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A-O I -224 235,19 -



Racone sprawoodanie wykonania pianu finansowego NFZ na 2017 rok

MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

ObawiqaoJąoy plan WykonanIe planu Udami wtiranenia
Paa Wysaw.gólnmanls KnansowyNFZna RnaoaowegoNPzaa2ol7 °„„ poa.4/poa.31

2017 r. r.
pna. pos

osi

D (waty dmlnlsteaoy(yn(D14 +08) 7056200 6784209 271992 9610%

Dl autysie materiałów I energii 1 926,00 1 601,39 324,61 83,15%

D2 usługi okne 12 156,00 11095,90 1 060,10 91,28%

D3 podatki I opłaty, tego 163,G0 90,57 72,43 55,56%

031
podatki stanowląoe doskody właaneiednoatek aamoroądu terytorialnego, w

20,00 19,53 0,47 97,65%

03.1,1 podatek od nieruokonrośoi 20,30 19,53 0,47 97,65%

03.2 opłaty stenowiton doohody własne jednostek samorządu temytnniulnego 12,00 11,33 0,67 94,42%

03 3 VAT 0,00 0,00 0,00 -

03,4 podatek aknyaowy 0,00 0,00 0,00 -

03.5 wpłaty na PFRON 128,00 58,36 69,64 45,59%

03.6 inne 3,00 1,30 1,65 45,00%

D4 wpnegrodaonla, w tymi 43733,00 43690,21 132,79 99,70%

D4.l wynagrodzenia kezoaobowe 000 0,00 0,00 -

DS ukaapiesaeni. społeanne I inne wiadweni., tego 975300 8 871,74 881,26 90,96%

05.1 składki na Fundusz Ubeapinzaeń Społeoznynh 7 466,00 7 081,84 364,16 94,65%

55.2 składkI no Fundusz Prany 1 066,00 786,63 279,17 73,81%

05.3 składki na Fundusz Gwarzntowanynk Świadczeń Pracowniczych 0,00 0,00 0,00 -

054 pozostałe świadczenia I 221,00 I 003,07 217,93 62,15%

06 kusaty funkoiunuwanla Rady Funduazu 0,00 0,00 0,00 -

07 amortyzacja środków trwsłyok oraz wartośsi ninnraterialnyzk I prawnyok 2498,00 2 476,86 21,14 99,15%

DS poaostałn kasety odnniniatmazyjnn 333,00 105,41 227,59 31,65%

E P tł pmaych dy g 24226619

P Po antał koszty (P3 F4) 677370 2733430

wydanie I utroyrnznie kart obezpieczenia jw tym częśzi stałych I zanniennyck
0,00 0,00 0,00 -

ksrązozaok uslug medynonynh) ocaorece pt

P2 rezerwa na zobowiązania iyzoikająoe a post9powań sądozyzck 27 051,00 159,61 26 691,39 0,59%

P3 ono rnaerwy 0,00 0,00 0,00 -

F4 inne koszty 7 057,00 6 614,09 442,91 93,72%

G PrayokodyAnanaawa (01+02) 01012,95

Gl odsetki uoyakane z lokat 39,86

52 inne przychody finansowe 10 973,09

łł K sotyRnnzrsawe 10086,00 3 652,32 643369 36 21%

WYNiK FINANSOWY OGÓŁEM NErPO
-49 224,15

J PRZSCHODt - agółonn 11 531 770,48

K KOSZTY- ogółew 11 580 994,63

data sporaądzenia”. 16-15-2010 r. aporządzńm UW Nfl kontakt

aatwiardzń, Dyrektor 0W NPZ kaotakt

Omdwienie: w części opisowej do roocnego sprawozdania z wykonanie planu flnnnsowego NFZ na 2017



Roczne sprawozdanie z wykonania plano finansowego NFZ na 2017 rok

OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

rw. U

Oknwlssclązy plan Wokonnnla piwu UdUal pokonania

Pna Wyssaagdlninnie nrartsoay Nfl nn nrwsowaao SF2 za 2117
Pnz ca

poz. 4! poz. 3 I
2017r.

(po. poz. I (wOl

±
dsabnomo w roka flanowania pdwna pmwkzwł składki

1 625 sos,oo

21 zdZISI

12 ndKRUS

Z Fłannweny ndpls aktualkujęcy składkę zalotną 12.1+221 0,00

2.1 w stosunku do ZUS U,W

22 W stnsunku dn KKU5 0,00

3 Pnychndyse składek 5 lat ukingłych 13.1+3.21 0,00

31 od ZUS 0,00

32 ud +RUS 0,00

4 Kaszt pnknru I ewldens)onowaniaskładek 14.1+4.21 0,00

4.1 koszty pokora I ewldenz)nnnwonia składek przez ZUS 0,00

4.2 koszty pokora lewidencjonowania składek przez KRUS 0,08

S Udpis na taryfikację dwiadcoeń, n którym mowa w art. 31 t ust. S-ł ustawy 0,00

A
Pnynkodpnetts O daiafalnnłcl

1 904 57209
1-2+3-4- 5(+A1+A2+A3t84

Al pflyohzdy wyn:ko)ące z przepisów ° koordynacji U,0U

U2 pnyohody z tyoutu realizacji zadań zleconych 0,00

dasau)n z kudaetu państwa na Unaruowanle zadań, O ktdryck mowa w ort. 57
24 900 49

ust. 3 pkt Ja- Jr, 3 13k ustawy

dotacja z kudlrru państwara reallazojn zadań aespofdw ratownictwa
54

medycznego

5 Kosatp raalisasji sadań lOtcRZzOo+64+RSl 1 Rit 250,44

81 Dkowloskowy odpisse rezerwę ogdlnę

82 K satpdwladra d flaki drmwofpaj (6234- 41220) I 06916600 1 042 795 67 26 392 33 90 59%

52,1 podstawowa opieka zdrowotna 242 749,00 241 086,47 062,53 99,64%

82.2 •mkulstnryjne opinka spnojelisoyoaoa 129637,00 125 610,10 3 818,90 97,05%

02.3 Incaeninsspitalne, w tym: 930277,00 927 509,65 10 737,05 90,86%

82.3.1 programy tnrapeutyraoe (lekowe), w tym: 74 448,00 72 006,96 2 051,04 97,25%

62.3.1.1
Irki, środk: spoaywzon specjolopgo prarzraooenla zywrnnlowngo ok)ęte

67 150,00 65 491,19 S 656,81 97,53%
programami lekowymi

62.3.2 ckrmioterapia, w tym: 32 968,00 31 352,55 1 015,45 06,96%

82.3.2.1 Inki stosowane w chemioterapii 14 757,00 14 164,92 592,08 95,99%

62.4 spieka psyrhlatryana I lemenie csalelnlnń 60 787,00 66 544,07 Z 242,93 96,74%

02.5 rakaklilsacja Inanicaa 59 122,00 50 157,96 964,04 98,37%

82.6 twiadcaenla pielęgnacyjne I oplekuńrae w ramask opieki dfagstermlnomej 56 793,80 55 779,12 1 013,80 98,21%

82.7 spieka paliatywna I hssplcyjna 19 332,00 16 059,72 472,28 97,56%

62.0 pacnie stnmatniogiane 45 286,03 44 313,31 1 262,69 97,17%

82,9 leanlctwu uadrowiakowa 12 505,00 12 097,27 107,73 99,14%

82.19 pomoc dsraina I transp ort sanitarny I 293,00 1 292,73 0,27 99,90%

62.11
programdm sdrawosnysk Rnansowanyok za irodkdw

4 759,00 4444,64 264,16 94,45%

82.12 iwladaenla opieki adrowasnej kontraktowane odręknle 50 115,00 40 758,31 1 356,69 97,29%

8213
medane opas tor prawa, s ktdryoh mowa w

26 575,00 903,50 671,50 97,47%

62.14 refondaąa, o tego: 204107,00 201 775,25 2 331,75 90,06%

82.14.1
rolondaoja lekow, trodkow spożywczych we4sloeoo paeooaannro

203 720,03 201 448,06 2 279,94 98,66%
aywńnnlowrgo woz wyroksw mndyoznyrh dottępnyoh wop tece na receptę

82.142 relurdnya leków, o których mowa w ort. 15 ust 2 pkt 17 asoawy 75,03 67,24 7,76 89,65%

„ przeznaczenia oywenloweoo, °
304,00 259,45 44,05 65,51%

rszarwanakosssyreaIIsaojl zadań wpnikajęcpok 0,00 0,00 0,00 -

6215
reaerwanepokryrie kosfldw iwladanń spinki zdrowotnej swa refundaąi

0,00 000 300 -
82.16.1 rpzerwa, ° które) mowa w art. 116 ust. 2 pkt 2 lit. s ustawy 0,00 0,00 U,OU -
02.17

sdrawotnaj
0,00 0,00 0,03

82.10 kosssy (winóweK spinki adrowotnej O łat uklegfwh R 537,00 R 272,00 264,70 97,22%

;2Zwst06 0.00 0,00 0,00 -

6220
rezerwa na doRnansowanie pasgramńw polityki admwotnej na podstawie

30400 303,07 0,93 99,69%
art. aad ustawy

63 Oosaty programdw polityki adrowotoej malianwanych na zlewnIe 20,00 0,00 20,00 0,00%

64 Kosmy realizacji nadań anpzfdw ratswrirtwa medyanegn 54 177,03 54 067,90 89,02 88,84%

Oasasy finansowania Inka, środka spolywaego speclalneoo proosnaannia

85 lywInnlswegn aren wyroku medyanegs w aęńoi Rnannownnej O kudlesu 16 042,00 14 374,79 I 667,21 89,61%
padstwa agzdnie ° ort. a3a ust. 3 ustawy

Bo Calkowity kodie tna refondaz)ę l 52.3.1.1 + 62.3.2.1 + 82.14 + 82.16.11 206014,00 261 431,36 4 582,64 90,40%

C WONIK NA DZIAŁALNOŚcI I A-0) -ń 605,55 -



Roczne sprawozdanie z wykonania pianu finansowego Nfl na 2017 rok

OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Obowiązujący pian Wyhonaol. plama Udolni wył nani.
Poz Wysaco.gdlnieni. Onanaowy SF2 na nn.naow.zz NSZz. 2017

Roze ca
i poz. 4/ poz. 3)

2017n. r. iP°° P0 I iwxi

D Korany adwlnlzteaoy)nn) D1+...+D6) 16 136,00 15733,36 402,56 97,60%

Dl odysie watenlułdw annngii 740,00 693,78 46,22 93,75%

DZ untugi obca 2 205,00 2 123,00 82,00 96,28%

03 podatki I opłaty, z tzgw 174,00 152,13 21,67 87,43%

podatki otzncwl9ce dochody własne Jednostek samorządu terytorialnego, w
000 0,00 0,00 -

53.1.1 pndotk od nierhowości 0,00 0,00 0,00 -

03.2 npłaty stznowląon deohudy włzonnjedncntek samorządu terytorialnego 8,00 0,20 7,80 2,50%

03.3 VAT 000 0,00 0,00 -

53.4 podatek „kcyzowy 0,00 0,00 0,00 -

03.5 wpłaty na PFRON 160,00 151,89 8,11 94,93%

03.6 Inne 6,00 0,04 5,96 0,67%

04 wynagrodznnia,wtym 9331,00 9328,82 2,18 99,98%

04.1 wynagrodzenia bezosobowe 26,00 24,73 1,27 95,12%

DS ckeapleozanla społacana linon świadzaenia, z tego 2 085,00 1 892,20 192,80 90,75%

55.1 składki na Fundus, Uhezpieczeń Spolecznyn A 1 592,00 1 486,37 305,83 93,35%

05.2 składki na Punduso Prasy 227,00 145,80 81,20 64,23%

05.3 składki na Fundusz Gwzrantcwznyoh Świzdroeń Pmocswniosych 0,00 0,00 0,00 -

55.4 pozostałe kwiadn lenia 266,00 280,23 5,77 97,83%

06 konaty hankolonowanla Rady Funduszs 0,00 0,00 0,00 -

O7amzrtyaaoja środków trwałyoh oraz wartołsi niamaterialnyoh I pr.wnyck 1 435,00 1 423,72 11,28 99,21%

DR pozostałe kozety administracyjne 166,00 119,71 46,29 72,11%

P ostat peoyoh dy jĘT.

F PnsnztałnkoratyjFl*...nF4i
„ /156,06 7266,92 22,56%

wydanie i ctroywznio kart ubnzpiersenia tw tym torysi ttałych i zamiennych
000 0,00 0,00 -ksiąaecoek usług medycznych) nraz recept

P2 rezerwa na znbccaązznia wynikające z pontępowań s4dcwysh 9023,56 1956,56 7 066,94 21,68%

P3 I one rezerwy 0,00 0,00 0,00

P4 Inne koszty 400,00 200,02 199,98 50,01%

PraydnodyRnananw (01+02) 4689

51 odsetki uzyskane o okot 15,11

02 Inne proyohody hnaosown 31,78

H K sayyfłnamaowe 106100 106734 13,56 96,74%

WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NErW
-4 755,30

J PRZYCHODY - ngdłem 1 928 409,92

K KOSZTY - o8dłnm 1 930 215,22

data „poroądoznia 16-OS-2018 oporządziŁ 0W NFZ kontakt

Omówienia: w części opisowej dc rooonegc sprzwczdanla z yrykonznia pianu finansowego NFZ 002017

zatwierdził: Dyrektor GW SF2 kontakt



Roczne sprawozdanie z wykonania pianu finansowego Nfl na 2017 rok

PODKARPACKIEGO 000Z1AIU WOJEWÓOZK1EGO NARODOWEGO PUNDUGZU ZDROWIA

Okowięouięny pion Wykonanie pianu Gdoioi wyi,onanio
Poz Wyszangdininnia Rnansooo NR no Onansowago NR oo 2017 i poz. 4/ poz. 3 i

2017r. r.
5O• p00.

iwNi

sktodkonaieawa brutto w roto planowania odwno pnyplsowi oidodki
957

S

11 ndZlt

12 odKROI

2 Planowany odpis aknuoiizoęoy składkę należną (2.1+2.2) 0,00

21 w stosunku do ZOO 0,00

22 W stosunko do KOGO 0,00

3 Pmpnkndy on składek zlot okingiyuk i3.103.21 0,00

3.1 od ZUS 0,00

3.2 od KOGO 0,00

4 Kosot poboru I nwidenu)onowonia składek (4.1+4.2) 0,00

4.1 koszt+ poboru I nwidenrjunowonlo składek prona Zus 0,00

4.2 kwoty pokuto I ewidencionowonla składek prona Kolo 0,00

O Odpis na toryłikan)ę Iwiadczeń, n ktdrym mowo w ort. 31t ust. O-t ustawo 0,00

Pnyuhody netto ° doiołainotui
4 120 471 66

il-2+3-#Oi+A1+A2+A3+64

Al przyukody wynikoinun z prueplsdw n konrdynou)i 0,00

A2 przynkudy O tytułu rnzIlza4i ta dań zinronyrh 0,00

A3
dotat)o o budżetu państwu no Goansuwanin zadań, o ktdrych mowa w art. t7

51 731,50
ust Opkt2a-Zu,3 i3kustowy

A4
dotau)z o kodietu państworz realizacje aodoń sespnłdw ratownictwa

111
cd ostre EO

8 Koszty roaiizaąi zadań )01u82+83u04+tS) 4 104 091,24

Oo Okawiozkowy odpis no rezerwę ogdioę

02 Kosotpżwiadraeńwpioisiodwwasnn$(62J+uo46Z20) 4029040,67 31393.30 99,23%

02.1 podstawowo opieko odrowatra 549461,00 048 886,98 574,01 99,90%

02,2 omkniatnryina opieka spnujoiistynzno 290 275,00 286 918,11 G 356,89 98,84%

02.3 cwana zopitoine, w tym: 2 043 250,00 Z 029 088,98 14 164,02 89,31%

02.3.1 prouromy terapeotyrore (lekowe), w tyw: 189 975,00 087 776,93 2 100,07 00,94%

01.3.1.1
cki, srodki sposyw uze speujolreua praeorarsenia sywtetinweuu oklęte

173 567,00 171 107,44 2 019,16 98,81%
rrour000mi lekowymi

01.3.2 rhemintertplo. wtym 75289,00 71 011,76 4 237,24 94,37%

02.32.1 cki stosowore w rkemlnterapii 35340,00 33 943,12 1 402,00 96,03%

02.4 oploko psyrhiotryrana i ieuaonio uzależnień 129032,00 123 740,24 291,76 99,77%

02.0 rekakilitauja leczniczo 154709,98 154 473,98 235,02 99,85%

Rit żwiodaenlo piolegnonyino I opiekuńcze w samouk opieki dłooutzrminowoi 117313,98 117 258,27 54,73 99,85%

02.7 opieko paliatywna I kozpioy)na 47 304,00 47 124,06 259,94 99,45%

02.0 eczenio stomatologIczne 108 644,00 105 838,93 2 804,07 97,42%

02.0 oronidwa uzdrowiskowe 53469,00 02 823,92 665,00 90,01%

02.10 pomno dorażno itronspart sanitarny G 286,00 3 272,99 13,01 99,60%

progrumdw zńrnwntnynk łinonnnwonynk ze d,ndkdw
7 556,00 7 472,42 83,50 99,89%

02.12 źwiadczeeio opieki odrnwotnei kontraktowane odrębnie 102257,98 101 157,71 1 099,28 99,92%

medyczne nroo ich naprawo, ° ktdrynk mowa w
55 287,00 54 964,28 332,71 99,40%

02.14 rełundon)o, z tezo: 397052,98 390 730,60 6 321,40 98,41%

02.14 1
refurdo4z Iekdw, drndkdw spożywuoyok speo)aleeun przeonaooenla

355 052,00 309 210,31 5 541,69 99,52%
oywienlnwego orot wyrokuw medynaryuk dustępnynk w aptece no rereptę

02.142 rekirdo4z iekdw, u ktdrysk mowa wart. 11 ust. 2 pkt 17 ustawy 1 000,00 603,71 396,29 60,37%

0214.3
przoonaroetla oywieniowego,

1 000,00 916,58 93,42 91,66%

0211
rooorwonakosztyeeollozn)i zadań wynikoiąuyuk 0,00 0,00 0,03 -

0216
kozondw świadczeń opieki odrawotne) oraz refundou

0,00 0,98 0,00 -

00.16.1 rezerwo, ° ktdrej mowa wart. 110 uut. Z pkt 2 lit u ustawy 0,00 0,00 0,00 -

02.17 0,03 0,00 0,98

02.10 koszty świodraeń opieki zdrowotne) ° lat ukiegłynk 21 413,00 20 275,39 1 137,61 94,69%

02.10
rrwznokosyoiokizi

0,00 0,00 0,00

0220 :;::1:zn5nmznme
prnaromńw polityki zdrowotnej rz pudotawie

13,00 12,79 0,21 98,38%

03 Koszty prugromdw palloyki zdrowotno) molizowonyuk na zizuznia 0,00 0,00 0,00 -

04 Koszty reailza4izo dań oezpołdw tatownintwz medycznego 111404,00 111 226,78 257,21 99,77%

Kosoty fltorsowzniz leku, środka spożywczego speuioieego przeonoczonla
05 żywieniowego orzo wyrobu medycznego w szęńsi Onoosuwaee) O budżetu 26 759,00 24 123,78 2 635,22 90,15%

państwo zgodnie z art. 43o ust. 3 ustawo

On Całkowity budżet na rełundouję) 02.3.1.1 + 02.3.2.1 + 02.14 + 02.lu.1) 605865,00 506 181,16 9 783,84 99,38%

C WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (4-0) -43 919,56 -

wtys ul



R000ne sprawozdanIe wykonania planu finansowego NFZ na 2017 rok

PODKARPACI<IEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Obowiązująny piw Wykonenis piwo UdUsi wykonania
Psa WsaooeoóIniania Knansowy SF2 na Ona000wega NFZza 2017 Rdznina

I pos. 4/ pos. 3

2017a. r. Ipo po I wAl

O istoty drnlcletr. yFr D14 40K) 2585800 23 525.38 2 332 62 90 98%

Dl 001yole wuteriałdw I energii 1 267,00 703,62 563,38 55,53%

02 usługi skon 2816,00 2 451.87 364,13 87,07%

03 pndatkliopłaty,ategw 119,00 38,71 80,29 32,53%

031
podatki ntznowiąne dnnhndy własne Jednostek 0500rsądu terytorininngn, W

27,00 25,31 0,69 97,44%

031.1 podatek od oierushonrośoi 27,00 26,31 0,69 97,44%

03.2 oploty otanowiąne doohody własne Jednostek samorządu terytorialnego 13,00 11,38 1,62 87,54%

03.3 VAT 0,00 0,00 0,00 -

03.4 podatek akoyoowy 0,00 0,00 0,00 -

wyloty na PFRON 43,00 0,00 43,00 0,00%

53.5 inne 36,00 1,02 34,90 2,03%

04 wynagrsdsenia, w tywm 14 621,00 14 621,00 0,00 100,00%

04.1 wynagrodsenia besozskowe 0,00 0,00 0,00

DS ukeopieozenie społewne lince fwladstenls, a tegoI 3 268,00 3 002,17 265,83 91,87%

05.1 oklodki no Fundusz Ukozpinoteń Społenznyok 2 493,00 2 391,21 101,79 95,92%

55.2 składki na Funduso Prany 356,00 253,41 102,59 71,18%

05.3 składki na Fundusz Dwarantowaryok Świzdnseń Prannwniosysh 0,00 0,00 0,00 -

05.4 pozostałe świadnaenio 419,00 357,55 61,45 85,33%

06 ksssty fonko)onswenin Redy Funduszu 0,00 0,00 0,00 -

07 awortyssnJa łnsdkdw tmwałyoh orze wurtości niomnstenialoyoh I prawoynh 3 500,00 2 556,01 943,99 73,03%

DO poaostałe koesty admnioistnaoyjne 267,00 152,00 115,00 56,93%

E Po ostał pruyskody 2592331

F Po ostał kusety) Pl FF4) S 015 00 4520.35 49465 9014%

nrwdanie i utmzyrnanin kart ubeoyianzenia Jw 4w nzęśni stolynh I zonniennynh
0,00 0,00 0,00 -

ksiązeozek usług medyntnyoh) oraz renept

4 rezerwo no sobowiąsonio oryoikaJąso z postępowań sądsuuyok 15,00 14,70 0,30 98,00%

P3 inne rosyrwy 0,00 0,00 0,00 -

4 inne koszty S 000,00 4 505,65 494,35 90,13%

G Prsyshody9oarnnewe 01602) 18953

01 odostki uzyskane s lokat 20,14

12 inne przyohody finansowe 159,39

H Kosotyłktoswc 20000 09218 122 9639%

WYNIK FINANSOWI OGÓŁEM NETtO
-46 055 23

lC-D*E-F.S-Hl

J PRZYCHODY - ogółest 4 146 574,52

K KOSZT5 - sgdłew 4 192 629,75

data sporaędaenism 16-OS-2010 tpsrzadzłk 0W NFZ kontakt

Omdwieni.: w części opisowe) do rossnegs sprawozdania z wykonania pianu Onannnwegn NFZ 002017

satwierdzib Dyrektor 0W SF2 kontakt



Roczne sprawozdanie z wykonzeła piano finansowego NFZ na 2017 rok

PODLASRIE0O ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIE0O NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Dbowiązuąoy plos Wykzoanle plena
04 I

Udziel wyłconwiz
Poz Wyzzcazgóiniznic Rnznzowy SF2 nz Rnzozowezo NPZ ze 2017

4)
I poz. 4/ poz. 3)

2017 r. r.
) poz. - PO

. )w%)

Ski dka należn krWi w roku pla 8* I równa pnyp)oe*I składki
2

1.1 od ZUS

1,2 ndKPUS

Z Planowany edpiz aktooliau)ąoy zkładkę nzieżnq 2.1+2.2) 0,00

21 A ztosunku da ZUS 0,00

2.2 W otosonku do (RUS 0,00

3 Pnyokedy ze składek z lat okiegłyck )3.1+S.Z) 0,00

3.1 ndZUS 0,00

3.2 od KROS 0,00

4 Kozzt pokoro lzwidenc)onowzniz okłzdek)4.1+4.Z) 0,00

4.1 kozzty pobom I ewideccjocowanlz okładek pczeo 005 0,00

42 koszty pokoro I ewiderojonowzniz okładek przeo KROS 0,00

1 Odpiz na taryńkez)ę Świadaeń, o ktdrym mowa w art. Sit ozt. 5-0 oztawy 0,00

A
Pnyokody netto z działalności

2 352 254 77
)t-2n3-4-S)+A1+A2+A3+A4

At pnyckody wynikająca ° yrzeyiodw o koordynecji 0,00

42 pnyckody z tyblu cazllzzoji zadań oieoonyok 0,00

AS
dotao)e o kodżetu państwa az Onanonwanln oodnń, O ktdrych mowa w ort. 97

31 675,45
ust.3 pkt 20 - 2o, 3 I 3b ostawy

dotacja o kudżeto państwano realizacje tadań oeopołdw ratownictwa
71 79932

medyrone oo

8 Kozety teailzaąi zadań 80+82+83+84+85) 2 356 960,80

81 Okzwiozkzwy odpis na rezerwę ogdiną

82 Kosałyńwłada pIekl dwwztno) )82 1+ 482 20) 225518900 226572697 2546203 98 89%

82.1 podstawowa opieko zdrowotna 306 450,00 306 219,99 230,14 9992%

82.2 amkuiotnry)na opieka spno)ailstyana 109630,00 193 103,91 3 526,09 90,21%

02.3 lezienie szpitalne, w tym: 1 171 400,00 1 159 277,71 12 122,20 90,97%

02.3.1 programy terzyeotycone lekowej, w tym; 95 703,00 93 407,32 2 235,60 97,06%

82311
leki, śnodki opasywcte opeojainago pnaeznacznnia zywieniowngo zk)ęte

06 340,00 04 300,70 1 951,30 97,74%
zrogramami lekowymi

62.32 ckemioterayia, w tym; 50 230,03 47 133,09 3 104,41 93,02%

02.3.2.1 leki stosowane w rkemioteropii 24 401,00 23 525,40 075,60 96,41%

82.4 opieka psyokiatryana I lezienie ozalzłnizń 99 770,00 69 120,13 1 649,0? 90,16%

82.0 rekakflitaoja ieatiaa 63 770,00 63 711,90 50,02 99,91%

82.6 łwiadaenie pieingnety)ne I opiekuńae w rameok opieki dłogotermieewej 36 430,00 35 929,37 500,63 90,63%

02.7 opieka paliatywna I kospicyjnz 19 000,00 10 041,31 159,69 99,16%

62.0 izaenie stomasziogiane 64 000,00 63 003,04 996,96 90,44%

02.9 itaniutwo ozdruwiskowz 19 050,00 19 540,42 309,58 99,44%

02.10 pomno dnrałne I treneportsatitarny 1579,00 1490,56 99,44 94,40%

:0°:r:90° programdw edrowotnyck Rnansawenyok za środków
4 800,00 4 337,27 462,73 90,36%

82.12 świadaenia opieki zdrowotne) kontraktowane odrnknie 66 500,00 63 933,75 2 666,25 95,99%

OZU
aaopataenie w wyroky medyczne oraz lak naprawa, ° ktdryok mowa w

31 400,00 30 007,74 1 342,26 95,73%
stawie ° reiondarji

82.14 refundacja, e tego: 223610,00 223 025,87 594,13 98,74%

82 04 O
refundacja iekdw, drodkdw syosywczyuk specjalnego pntznzcoenio

222 600,00 222 240,25 359,71 99,04%
zywinniowego arat wyrokow medycanyok dostęynyck wop tnoe na reozytę

62.142 refundecje leków, ° ktdryck mowo watt. 15 ust. Z ykt 17 ostawy 300,00 167,20 102,75 47,79%

02143
refundacja órodkdw spożywcoyck specjalnego ycoean000ania zyw:eciowego. n

660,00 610,37 41,63 93,69%Ltocyck mowa w art. lsusł.2 pkt 18 ostawy

OZ 15
rezerwa na koszty reaiiaao)i zadań mynika)ąznnk

0,00 0,00 0,00 -

„ przepiedwo kaordynazji

02.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki adrawotne) owe refundec)i

992 990 0,00 -

leków, w tym:

62.16,1 rezerwo, a bIdnej mowa w att. 110 ust. Z pkt Z lit. c ostawy 0,00 0,00 0,03 -

8217
reaerwa te koszty świedaed opieki adrowotne)

0,00 0,90 0,00 -

„a ramack mlgraąlokeepiecaznyck

82.10 koszty świedzaed opieki zdrowotne) z izb okiegłyzk 0,00 -765,95 765,95 -

62.13
a na koszty

twadeł
iekizdwztne)

0,00 0,00 0,00

8220
reeerwe na daRnansawanie progcamdw polityki adcowo One) ca padseawie

0,00 0,00 0,00
art. Ud octowy

83 Kocony programów polityki zdrowotnej reaiizowanyck na siecznie 0,00 0,00 0,00 -

84 Koszty realizacji andań aespołdw catownidwe medyanego 71 925,00 71 709,32 135,60 99,81%

Kasaty łinaneowenie leko, środka spażywaego specjalnego przeoneannie
85 óywieniawega oraz wyczko medycznego w części Rnacezwanej a kodłeto 16 771,00 15 344,00 1 426,40 91,49%

państwa zgadnie e art. 43a ost. 3 ostawy

Bn Całkowity kudłet na refundacją) 8Z.3.1.S + 62.3.2.1 + 82.14 n 02.10.1) 334351,00 330 939,97 3 411,03 98,90%

C WKN1KNADZiAŁAL804Ci)A-8) 4696,12 -



Roczne sprawozdanie n wykonania piano finansowego NFZ na 2017 rok

PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOIEWÓDZOIEGO NAOODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Obowiązujący pice WykonanI. planu GdnlaI okonunIa
Póz Wpnaoa.gdlnlanln Rn.nsowy Nn na Onannowago Nfl za 2017

laanI,.
4/ poa. 3)

2017r. r. po PO. I wW

D Koseny admInIstracyjnn ( 01+000 I 17 784,80 17159,64 624,16 96,49%

Dl entyolo materlaldw I energii 599,00 490,81 106,19 82,27%

DZ uslugl obce 1 100,00 985,44 114,56 89,19%

03 podatki i opłaty, o tegor 210,00 97,60 11240 4648%

podatki stanonląoe dochody własne jednostek samon9du terytorlninego, W
19,00 12,41 6,59 61,32%

tym:

03.1.1 podatek od nieruchomości 19,00 12,41 6,59 65,32%

53.2 opiaty stenowiton dochody własnelndnostek samorządu tnrytnnlaInngo 69,00 79,50 12,50 65,80%

533 VAT 0,00 0,00 0,00 -

53.4 podatek aktynowy 0,00 0,00 0,00 -

53.5 wplaty na FF606 97,00 5,72 91,28 5,90%

53.6 noc 6,00 3,97 2.03 66,17%

04 wpnagnodannis, w tym: 10325,00 10 322,05 2,95 99,97%

041 wynagnodoenla knoonokown 0,03 0,00 0,00 -

DS okeepinannie npeleann I Inne świadaani., n nago: 2317,00 2 197,64 119,36 94,85%

05.1 okledki nn Fundusz Ukeapieone+ Społeoanyoh I 760,00 1 689,66 70,34 96,00%

05.2 okladki na Fondunn Prany 231,00 208,22 22,78 90,14%

05,3 nkledki nn Fondusz Gwarantowanoth Świadczeń Pnaoownionynh 0,00 0,00 0,00 -

054 ponostaln świadczenia 326,00 299,76 26,24 91,95%

06 kasety funkcjonowania sady Fondonso 0,00 0,00 0,00 -

07 smnrtpaaoja środków trwałynk owc wartości nlnmalnnlnioyoh I prawnych 3 088,00 2 924,19 163,81 94,70%

Do pozostałe kosaip adminIstracyjna 146,00 140,11 4,89 86,68%

P PowIał ptnchwdy 190452

P Po sIoł kasakyjflń Pa) 108590 16841 91659 1552%

wydanie I utnzymanin kań obnap,ncanoiu Iw tym ccśni otstynh I oaminnnyck
0,00 0,00 0,90 -siącnccnk uslug medycznych) oraz neon pt

P2 rezerwa na nokowljeonie wynikające n postpownó sądowyck 635,00 1204 622,96 1,90%

P3 nec rezerwy 0,00 0,00 0,00 -

P4 noo koszty 450,00 156,37 293,63 34,75%

0 Pnynkody9ennsewefol 02) 13481

01 odsetki otyskonn c lokat 7,61

02 non proychody Snancown 127,20

H Kooty%ntwwe 24000 203,84 3616 8493%

WYNIK FINANSOWY OGÓkEM NErPO
-20 068,88

IC.D+E.F+G.H)

J PRZYC%OOY-ogdlnm 2354324,10

K KOSZTY- ogdlnm 2 374 392,98

data sporządzenia: 16-os-nie r sporządeł: 0W NFZ kontakt

aetwierdoy: Dynnkton DW NPZ kontakt

OmAwIanie: w naęśei opisowe) do rocznego sprawozdanIa ° pokonanIa plonu flnansowogo SF0 no 2017



Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego SF2 na 2011 rok

POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Ohousiszujęzy plan Wykonanlz piwu
ą

Udzial wykonania
Poz Wyszczegdlnlenle Rnansowł SFZ na Rnanazwags Nfl za 2017

zn ca
I poz. 4/ poz. 3)

2017,. r.
poz-poz.

)w%j

kentte w romu planowania ndwnz pczyplsnwI aldadki
430557600

11 sdZUS

1.Z od PRUS

Z Planowany odpis aksszlizu)ązy składkę należną 12.1+2.21 0,00

2.1 w stosunku do ZUS DOG

2.2 w stosunku do <RUS 0,00

I Pnynkody ze składek z lat ukległych (3.1+3.2) o.go
3.1 od ZUS 0,00

32 cd PRUS 0,00

4 Koszt pokoro I ewideesjonowaela składek (4.1+4.2) 0,00

4.1 koszty pokoro I ewidencjonowania składek yrzez ZUS UDO

4.2 koszty pokoro ewidenojonowanlz składek przez PRUS UDU

S Odpisez taryfikację świadczeń, ° którym mowa w art. 311 ust. S-8 ostawy 0,00

A 7°°t° 4 408 013,52

Al przyskndy wynikające z prueplsdw o koordynacji 0,00

42 przychody n tytulu reolloocji oadan zleconych 0,00

dotacje O kudżets państwa na Pransowanie zadań, ° ktdryck nowo wart. t7
84 072,83

ust lpkt2z-Zn,3 i3kuotauzy

A4
dotacjo z kudzetu państwo na reziloocje zodad zespnldw ratownictwa

107 864,69
medycznego

R Koszty reailzarji zadań )R1+R2+R3+R4+RS) 4 473 261,0?

81 Okowlazknwy odpis na rezerwę ozdlnę

82 Kesaty śwładaed opłaktodrewatnej (R21u..y82.2y) 4435 866,00 4 334 397,45 101 208,55 97,72%

82.1 podstawowa opieka zdrowotna 617788,00 613 866,83 3 901,07 88,37%

82.2 amkulatoryjnz opieko specjalIstyczna 355 744,00 351 277,44 4 466,56 90,74%

82,3 leczenie szpitalne, w tym: 2216408,00 2 150 490,36 65 005,64 97,83%

82.3.1 programy terapeutyczne lekowej, w tym: 218 832,00 210 378,50 3 453,4y U8,42°,6

BZ.3.z.1
leki, środki spożyw„ze spenjairego przezraozenia zyweniowego okjęte

202 471,00 iyy 771,18 2 609,82 3,47%
nrngrzwawl iekcwywl

s2.32 chewlcterzpIz, w tym: 82316,00 83 178,88 2 107,12 17,33%

RZ.3Z.1 Inki stosowane wzkemioterapil 47 086,03 46 702,47 1 283,53 y7,33%

82.4 opieka psychiztrycznz I leczenIe uzależnień 164 207,00 160 328,53 3 058,47 07,59%

82.S rekakilitacia lecznIcza 122 220,00 119 045,01 3 174,99 97,40%

92.6 świadczenia pizięgnazyjcz i spizkudcza w esmauk oplzki dtugecerminawe) 53 231,00 52 822,26 408,74 99,23%

82.7 opiaka paiiatywnz i kzsplcyjna 42 610,00 42 430,17 171,83 99,60%

82,8 leczenie stomatologIczne 186635,00 104 524,02 2 110,90 90,02%

82.3 leoaniztwo uzdrowiskowa 27 317,00 27 210,13 106,87 99,61%

zole pomos dzrołnz I transport sanitarny 1 391,00 1300,11 0,09 00,94%

programów zdrowotnych Pnansowznynk ze śrndkńw
10 179,00 9 415,07 763,93 92,50%

80.12 świadczenia zpieki zdrowotnej kontraktowane odręknlz 143208,00 134 530,41 R 740,50 93,89%

82.13 :nZ7k0
medyczne oraz isk naprawa, ° ktdrysh mowa w

56 500,00 56 079,35 420,65 99,26%

82.14 refundacja,, tego: 517012,00 513 275,25 3 736,75 99,28%

n2,14.o
refsndzcjz lekuw, snodkow spoaywczyck specialnego przeznaczenia

515 515,00 512 180,00 3 334,92 90,35%
zywleninwegc orzz wyrcknw medycznych dostępnyuh w ap tece ca receptę

62.142 nektndzsjz lehdw, o htdrysh mowa w ort. 11 ust 2 pkt 17 ustawy 831,00 K22,2K 208,74 74,88%

52143
przeznaczenia zywienlowngn,

° 666,00 472,91 103,03 71,01%

5215
reaerwanakosztyrzzlizzty zadań wpnikzjętyck

0,00 0,00 0,00 -

kosztdw świadczeń opieki zdrowotne) orze re fundacji
ORD 0,00 0,00 -

82.16.1 rezerwa, ° htdrej mowz wart. 118 ust. 2 Pkt 211t custa wy 0,00 0,00 0,00 -

82.17
czzerwzcakzsztydwiadczedoplekizdrowotnej

ORO 0,00 0,00 -

62.18 koszty świadczeń opIeki zdrowotnej z lat ukieglyzk 1 099,R0 -2 312,59 3 411,59 -210,43%

0,80 0,00 0,00 -

82.20 :::;na5s0wan1e peozrumów polityki zdrzwztsej ca podstawlz
0,00 0,00 0,00 -

83 Kaszty pnzgramdw polityki zdrowotnej roalizowacynk nz zlecenie 0,00 0,00 0,00 -

84 Pasaty rezllsazjl ezdad zespołdw eatownlczwz medycznego 108713,00 107 864,69 848,31 99,22%

Kosmy finansowania leku, środku spożywczego specjalnego peaezczczesia
81 żywlzniowzgo zraz wyroku medycznego w zzężci Enansowanej z kcdłetu 34894,00 30 990,03 3 895,07 88,84%

państwa zgodnie z art. ula ust. 3 ostawy

Rn Całkowity ksdtet na refundac)ę ( z2,3,t.1 y 92,3,2.5 y 82,14 y 82.15.1) 767449,00 759 748,90 7 720,10 90,99%

C WIN1KNAOUIAEALNOŚO(A-z) 24752,45 -



Kocone oprawnadanie z wykonanIa planu finansowego NFZ na 2017 rok

POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

0+3,51

Obowi ujqo9 pion Syicononia planu UdsIai wykonania
Poa Wysuoaegóinlenle fln.nsow3 SF2 no EnowoNFZ oo lnu poa.4/poa. 3)

D R stop dw) At oyjno)D1+ +08) 3314800 3165466 149334 9549%

Ol aolynin materiałów I energii 1 444,00 1. 20345 240,55 83,34%

02 usługi obce 3 339,00 2 996,14 342,86 89,73%

03 podotkliopłaty,stngot 135,00 100,02 34,48 74,46%

podotki stznowiąon dochody włzsnn jednostek sanzoroądu terytorialnego, w
4400 4353 0,47 90,93%

03.1.1 podatek od ninruchzn,ośol 44,00 43,53 0,47 98,93%

03.2 opiaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu Ierytonlzinrgo 36,00 35,04 0,96 97,33%

03.3 VAT 0,03 0,00 0,00 -

034 podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 -

03.5 wpłaty na PFRON 33,00 1,00 32,00 3,03%

03.6 inne 22,00 23,95 1,05 95,23%

04 wynagnndsnnla,wtyn, 19894,00 19893,97 0,13 100,00%

04.1 wynsgrodsenla bezosobowe 04,00 63,99 0,01 99,99%

DS uboapiazoonia społasana I inne iwladuzenia, e tegw 4 501,00 4 183,36 317,64 92,94%

05.1 składki na Funduso Ubezpinrted Społnctnyeh 3 396,00 3 233,50 065,50 95,13%

05.2 składki no Fundusz Pracy 486,03 339,23 146,77 69,80%

35.3 składki na Fundoso Gwarantowanych Świadczeń Przzowniooyzh 0,03 0,00 0,00 -

05.4 pozostałe świadczenia 619,00 613,63 5,37 99,13%

DR bosacy funko)onowonia Rady Fundusau 0,00 0,00 0,00 -

07 annontyaosja środków trwałyok oraz wartości niannatarlainyoh I pnawnpck 3600,00 3096,10 500,90 86,09%

08 posostołe boastyodnninistrasyjno 235,00 178,22 56,78 75,84%

E Po wtało przychody 2252331

P P ostołokusauytPl+ 4P4) *85900 53139 132761 28 38%

wydaninłutrsynnanln kort obnzpiecssnio (w tyto osęści stolyoh I aorniennyoh
59,00 29,66 29,34 50,27%ksląoecaek usług medycznych) oraz rncepl

F2 rezerwo ns oObowiąsafllO wynikające postępowań sądowych 1000,00 42,96 957,04 4,30%

P3 nne rezerwy 0,00 0,00 0,00 -

F4 noc koszty 800,00 458,77 341,23 57,35%

G ProyshodyRnanoowe (01+02) 346,54

01 odsetki uzyskano s lokat 29,01

62 nno przychody Ononoowe 317,53

H K styfinn oto 100000 10303 89697 1030%
WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO

15 333,23
C-D3E-F.G-H)

J PHZTCHODY - ogółem 4520883,38

K kOSZTY - ogólno, 4 505 550, 15

data sporządaonizi 36-OS-2015 r oporządzili DW SF2 knntokt

astwiardaili Dyrektor 0W NET knntabt

Omdwlnnin; w części opisowej do rocznego sprawozdania o wykonania planu Gnansowego NFZ na 2017



Roczne sprawozdanie z wykonania plano finansowego NFZ na 2011 rok

ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Okawięou(ąoy plan Wykonania planu Udział wykonania
Póz Wysaca.gdinienie nraraowy Nfl na tnwsowago SF2 oo Zol?

Rdanlca
poz 4/ poa. li

2017r. r.
(po. P .i 1051

7” Składka noWo. koaUo w rolny piz w I rdwse pczyplsawloldadki
01143200

11 odZUS

1.2 ndRRUS

Z Planowany odpis aktoaIiooęoy składkę należną (2.1+2.2) 000

2.1 w stosunku do ZUS 0,03

2.2 W stosunko do ERGI 0,00

3 Pczpokody ae składek a lat okiegfyck (3.1+3.21 0,00

3.1 od ZUS 0,00

3.2 odKRUS 0,00

4 toast pokoro I ewldeno(orowanla składek (4.1+4.21 0,00

4.1 konusy pokoro I ewidencjonowania okładek praco ZUS OlO

42 koszty pokoro I ewidencjonowaniaokładek pracz ERUS 0,00

S Odpis na taryłikaoję świadczeń, o ktdrym mowa w art. Sit osa. 5-8 ostawy 0,00

Proyokody netto a dalatainości
R 44260240

(1-2 + 3-4- S(+Ai+A2+A3,A4

Al proyokody w”ynlka(ąoeapraepladw o koordynacji 1,00

A2 proyokody ° tytułoreollaacil aa dań aleooryoh 1,00

dotao(e a kudieao państwa na Reanoowanie aadań, o ktdaych mowa w ort. +7
102 614,30

„sr,3pkt2a-2r,3 l3kooaaoąy

44
doaao(a o kodieto państwa na reailoo4e aadeń oeapofdw ratownictwa

206 446,00
wed yoarego

B ńoaaty mai iaaoji sa dań (81+82+03+84+85) 9 443 103,38

81 Okowiaaknwy odplona reoerwę ogólną

02 K otyświadw 6 pinki deowntsa((8214 8220) 908091500 01736*78* 20722112 8118%

02.1 podstawowe opieka adrowotoa 1 213 388,00 1 209 811,30 3 516,61 90,71%

62.2 amkoiatoryina opinka spooaiiaaycaoa 775 243,00 762 779,02 12 463,48 98,39%

02.3 leczenie sapiaaine, w tym: 4610800,00 4 046 180,46 133 674,04 97,14%

82.3.1 programy terapeorycore (lekowej, w tym: 444 736,00 431 472,53 9 263,47 07,02%

„7 cki, środki opozywcar specjalnego proearooaenio oywieniowego oklęte
400 737,00 301 713,47 9 023,03 07,75%

rrcoramami lekowymi

02.3,2 chemioterapia, w t+m: 164309,06 163 078,03 4 420,07 07,37%

02.3.2.1 cki otosowone w chemioterapii 73 243,00 71 375,88 1 067,12 07,45%

02.4 opieka payakiaaryoana I lecz enia oaaieżnied 334 021,00 328 464,74 6 016,26 98,19%

02.5 rakokiiitaoja lecznicza 289587,00 283 715,85 1 831,10 97,99%

82.6 świadczenia pieięgnacy(ne I opiekodcze w ramaak opieki długoterminowe) 262987,00 259 012,22 3 074,78 98,83%

82.7 opieka paliatywna I kaspicy(na 81005,00 81 715,52 189,48 99,77%

82.8 leczenie stomatologiczna 195654,00 191 839,30 3 814,70 98,05%

82.0 lecznictwo oadrowiokowe 70 971,00 70 358,03 612,97 99,14%

62.13 pomno doraźna I transp ors sanitarny 4 194,00 4 270,95 523,05 89,09%

programdw adrowotnyak Rnaraowanyok ae środkdw
31 470,00 29 491,90 1 983,10 93,70%

02.12 świadczenia opieki adrowotce( konsraktowane odręknie 244801,00 240859,44 3 941,56 98,39%

medyczne oraa lak naprawa, ° ktdryck mowa w
141431,00 139 474,92 1 962,08 98,61%

82.14 refondao(a, a tego: 1053471,00 1 047 011,04 S 859,00 99,44%

02.14.1
reforda4a lekow, orodkow spooywooyck opecjairego pneacaraenia

051 374,00 1 045 780,84 5 583,16 00,47%
ywIeniowego oroa wyrokow mndyoonyck dostępnych w ay teoe no receptę

02.142 reiorda4o iekdw, o ktńryck mowa w art. 15 ust.? pkt 17 ostawy 1 170,00 1 005,11 83,09 92,04%

02543
proeanacaenIa zyw:enloweo, °

818,00 745,09 172,01 81,16%

0211
reaerwa na kosaty reeliczcy aadań mynika(ącyrk

0,00 0,08 0,00 -

8 praep:sdw e kaordynacy

82 15
rzoerwa na pokryoie kzsatdw świadczeń opieki adrowotnei oraa refondaoli

0,00 0,00 0,03 -

I rków, w tym:

02.16.1 rezerwa, ° krńrej mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ostawy 0,00 0,00 0,00 -

82V?
rezerwa na koaatydwiadczed opieki odrowotnei 0,00 0,00 0,00 -

w ramack migracji okeapieczonyck

82.10 kasaty dwiadczeń opiaki adrowotnej a lat okiegfyok 0,02 -23 458,21 23 488,21 -

reaerwanakosatyświada:ńopiekiadrowotnei
0,00 0,00 0,00 -

programdw poiyykiadrowotne( na podstawie
1 221,00 955,31 265,69 78,24%

93 Kosaty programdw polityki adrowotne( reaiiaowanyok no aieoenie 228,00 0,00 228,00 0,00%

84 Kosaty realiczoli aadań aespołdw ratowniczwa medycznego 206 944,00 299446,09 497,91 99,76%

Koaaty finansowania leku, środka spożywczego speo(ainegz praeana czecie
85 żywieniowego oraa wyroko medycznego w aaqśoi Rnenaowena( o kodżeto 70 188,00 63 659,41 7 125,59 89,93%

państwa agodrie aort. 43a ust 3 ostawy

Bn Całkowity kodżet na refondeo(ę ( 82.3.1,1 + 82.3.2.1 A 82.14 + 82,10.1) 1527451,00 1 510 699,99 16 751,01 98,90%

C WYN105AOZ1AŁAL8040(A-8( -1100,90 -



Roczne sprawozdanIe a wykonania planu fInansowego NFi na 2017 rok

ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Obowiązujący plan Slyknnania piana Udział cnyhznzniz
Poz Wyszczególnianie tInanron,ł NFZ na nflznszw.00 NFZ za 2017

Róznlza
poz 4/ pzz. 3)

2017 r. 0.
I Pc po )

Iw X)

D K sany dnnlnł,tra yjn.( D14 Duj 66 15300 5325855 289445 95 62%

01 zużycie nrzterlałów I energiI 2 484,80 1 886,96 597,04 75,96%

DZ usługi ubue 8 186,00 7 166,13 1 019,87 87,54%

03 podatki I opłaty, tego: 507,00 274,80 232,20 54,20%

031
podatki atanowisce dochody własne jednostek szmurcąd4 terytcrizinegn, W

12203 11204 9,96 9184%

031.1 podatek od nieruchomuśol 122,00 112,04 9,96 91,84%

03.2 opłaty stznowiąze dochody włzonejndnustak samnrządz terytorialnego 10,00 7,17 2,83 71,70%

033 VAT 4,00 3,21 3,79 5,25%

D3.4 podatek zksycowy 0,00 0,00 0,00 -

03.5 wpłaty na PYtON 350,00 138,07 211,93 39,45%

03.6 inne 21,00 17,31 3,69 82,43%

04 wynagrodzenia, w tyoz: 40 261,00 40 211,67 49,33 99,88%

04.1 wynagrodzenia bezosobowe 120,00 99,82 20,18 83,18%

DS uboapiecaeniz społecann I Inna świadczenIa, a tego: 8 969,00 8 304,20 664,80 92,59%

05.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 6858,00 8515,04 322,96 95,29%

05.2 składki na Fundusz Pracy 979,03 731,17 247,83 74,69%

D5 zkłedki na Funduso Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,03 5,00 0,00

05.4 pozostałe świadczenia 1 132,00 1 037,99 94,01 91,70%

DS koszty funkcjonowania Redy Funduszu 6,00 0,00 0,00 -

D7 amortyzacje śrudkdw trwałych oraz wartości niemaseriainych I prawnych 5 444,00 5 216,94 227,06 95,83%

05 pozostałe koszty administracyjne 302,03 197,85 104,15 65,51%

E Po zstał ppaychody 9732899

F Po zstał koszty ( Pih +P4) 1000700 484715 605925 44 45%

wydanie I utrzymanie kart ubeapienzenio w tym części stałych I zamiennych
250,03 244,51 5,49 97,80%

wiązeczek usług medycznych) uraz recept

P2 rezerwa na zobowiązania unynikające z postępowań sądowyrh 5 657,00 72,46 5 584,54 1,28%

F3 I noc rnzorwy 0,00 0,00 0,00 -

P4 Inne koszty S 000,00 4 530,78 469,22 90,62%

G PmynhodyHnohsowe(G1+02) 62593

Gl odsetki uzyskane c ickzt 85,69

02 Inne przychudy flcznsuwo 540,24

H Knsotyłlzr nsowe 295100 56507 238493 1918%

I
WYNIK PINANSOWY OGÓŁEM NETTO

28 181 65
)C-DyE-F.G-U)

J PRZYCHODY - ogółem 9 540 647,40

K KOSZTY-ogdłnm 9512465,75

data zpuradzenia: 15-05-2013 zporoędaą: 0W NFZ kontakt

Omówienie: w części opisowej dorocznego spruwocdznia c wykonania piunu ynznsowego NFZ no 20070.

zatwieedaś: Dyrektur 0W NPZ kontakt



Roczne sprawozdanie z wykonania piana finansowego NFZ na 2017 rok

ŚW1ĘTOKRZySK1EGO ODDZiAŁU WO1EWÓDZK1EGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Oknwląaujqay plan Wykonanie nacz Udziel w-ukarania
Psa WysanegdInienie Oranaawy Nfl na finansowego Nfl za Zol?

n
i paz. 4/ paz.

ZzlZr. r.
5 f5O•

fw%j

sktadłmttalelna krasom roki, pionowania rdwna pnypkowt okińdki
2494184,00

11 odZUS

1.2 od KOSI

2 Pionowany odpia aktuaiioujqry składkę nainaną (2,1+2.2) 0,00

2.1 W stosorku do ZUS 0,00

2.2 w stosunku do KSUS 0,00

3 Pczyckody ze składek a lat ukiegłyok (3,1+3.2) 0,00

3.1 od ZUS 0,00

3.2 od KOSI 000

d Koaat pokoru I ewideozjonowaniaz kładek (d.1c4.2j 0,00

4.1 koszty ynkoru I ewIdencjonowania składek przez ZUS 0,00

42 koszty pokoru I ewdencjonowanla okładek przez KROS 0,00

5 Odpis na taryłika4ę świadczed, o ktdrym mowa w art. 31t ust. 1-8 ustawy 0,00

i, Pcząukodynettoodaiałainodci
2501 633,57

Al przychody wynikające z yrzepiudw ° koordynacji 0,00

A2 prayckody z tytuIu realinacji zadań oiecoeyck 0,00

63
dotacje a kudletu pa/ulwa na Sronsowaule zadań, n ktńryck mowo w antą?

29 626,50
ust,3pkt2o”2c,3 i3kottacnt

+4
dotacjzo kudżetu państwano realizaoje zadań orsyzldw rałownlztwa

16 974,07
„edycznnyo

O Kasety reaiiczoji aadad (a1402u93004+OS) 2160994,63

Ol Okawiaaktwy odpis na rotarwę ogdlną

62 K złyśwłuda 4 piet/ad wołoej(82 1 /02 3D) 255103600 24936% 67 5733733 97 75%

02.1 podstawowa opieka zdrowotna 321973,00 321 484,00 409,00 99,85%

02.0 amkulatoryjna opieka specjalistyczna 176659,94 171 454,17 S 204,63 97,05%

82.3 leczenia szpitalne, w tym: 1329495,00 1 293 273,20 30 221,63 97,73%

02,3.1 programy terapeutyczne (lekowej, w tym: 115 040,00 111 476,41 3 163,5S 56,9054

leki, ńnodki spaaywtte upetja jungo yraezuacaeula zyuaetiowego okjęte
101 736,00 100 913,04 922,94 99,15%

razramami lekowymi

62.3.2 nkemioterapia, wtym: 55 yyo,03 54 750,41 1 239,59 97,75%

02.3.2.1 leki stzunwote w zkemiotnrapil 27 47 1,00 27 469,93 1,07 100,00%

02.4 opieka payrkiatrynzna I lawecie uaaiełnień 83 246,00 81 642,49 1 603,51 98,07%

82.1 rekabiiitazja matma 82 856,00 80 619,16 2 236,94 97,30%

82.4 świadczenia pielęgnacyjne I opiekuńcze w ramach opieki dłzgzteemiczwa) 58 411,00 56 862,57 1 548,43 97,35%

02,7 apieka paliatywna I koapicyjna 27 079,00 26 532,05 545,95 97,98%

02.0 iacaeniastzmałologizate 64 869,00 62 876,23 1 988,77 96,93%

02,9 lennictwa uadrowiakowe 25 498,00 25 092,40 405,60 98,41%

62.10 pnmso dneatna I transport sanitarny 1 650,00 1 527,83 122,17 92,60%

programdw ednzwottych finanaowatyck ze śradkdw
6 058,00 S 261,02 796,98 86,94%

82.12 świadczenia opieki adrowntnej kontraktowane odręktiz 66 554,00 63 799,11 2 754,89 95,96%

82.13
medyczna zraa lok naprawa, ° ktdryzk mowa w

35548,00 34 728,97 811,03 97,72%

82.14 refundacja, e tego: 268911,00 264 296,64 4 614,36 98,28%

02.14.1
refundacja lekow, srzdkdw spuływczyzk zyetjainegn pneanuczenla

269 021,00 263 711,69 4 300,31 58,39%
zywieniowrgo una! wycokow medycznych dsatępnyzk w ap tern na receptę

02.14.2 rerunduzja iekdw, o ktdnyck mowa want. 1S cut 2 Pks t7 ustawy 590,00 320,84 269,16 54,38%

02143
refundauja jrodkdw syożywzzyck specjalnego przeznaczeniu jywieninwego, °

300,00 260,11 39,09 86,70%
ktdtyck mowawart, 15 ust. 2 pkt 10 ustawy

62 15
rezenta na koszty reailzanji oadad wynIkajęoyck

0,00 0,00 0,03 -

a preep,zdm ° knordynz4i
reezewa ta pokrycie kssztdw świadczeń opieki zdrowotnej zrae mfoeda4i

0,00 0,00 0,00 -

inkdw, w tym:

02.16.1 rezerwa, n ktdnrj mowa want. 110 ust. 2 pkt 2 lit, ° ustawy 0,00 0,00 0,00 -

8217
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej

0,00 0,00 0,94
w rzmazk migre4iukeopieczonyck

82,10 koszty dwiadczed opieki zdrowotnej O lat ubieglyok 1 713,00 -2 280,17 3 993,17 -133,11%

n.ta
7anzkotztSazdczndoPiewadrz;at;e)

0,00 0,00 0,94 -

82.00
rezerwa na dofinansowanie prsgczmdw poioykl zdrowotnej na podstawie

529,00 529,00 0,00 100,00%
ant. 434 ostawy

83 Koszty pnagramdw polityki zdrowotnej rnzlizowznynk na niecenie 500,80 0,00 500,00 0,00%

Od Kasety reaiizasji zadzd zespotdw rasownlntwz medycznego 59 032,00 58 874,07 157,93 99,73%

Kasety finansowanie leku, drodka spożywczego sptąelnego przeznaczenia
01 żywieniowego oraz wyroku medycznego w części finansowanej a kudżeta 19 516,00 17 421,89 2 094,11 89,27%

państwa opadnie a ant. 43a ust. 3 ostawy

On całkowity budżet na rzfunda4ę j 82.3.1.1 + 02.3.2.1 82.14 + 80.14.1) 398 118,00 392 679,61 5 438,39 93,63%

c WYNIK NA OZ1AŁALNOŚO j A -8 ( 11689,94 -



Roczne sprawozdanie a wykonania planu finansowego Nfl na 2011 rok

ŚWIĘTOKeZYSRIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU Z000Wt A

dato eponądaania: 16-05-2010 aponaądalł: DW NFZ kontakt

Dboodęau%oy plan Wykonania pianu
Od

Odolei uybwaola
Po, Wyosccagdloleole Reanaowy SF2 na Rnaosaweaa SF2 oo 2017

pw 3-potu) I pnt.4/pnt. Ol

D Ronty adwlełetxany)n. D1+,‚,+09) 17329jÓ0 16 74520 533,80 99,63%

Dl aożyole wateniatdw I enargll 649,00 599,19 69,21 89,65%

02 uolugl obce 2 125,00 1 953,90 211,20 01,24%

D3 podatki I opiaty, a tego: 46,00 36,81 9,19 90,02%

030
podatki stanowiyte dochody własne jednortek samcraędu terytorialnego, w

700 6,55 045 93,57%

531.1 podatek od nieruohomości 7,00 6,55 045 93,57%

03.2 opłaty stanowiące doohody wiasne jednostek samortądu terytorialnego 17,00 15,71 1,29 92,41%

03.3 ART 0,00 0,00 0,00 -

034 podanek akcyzowy 0,50 0,00 0,00 -

035 wpłaty na PPRDN 5,00 0,00 5,00 0,00%

03,5 cne 17,50 14,55 2,45 05,59%

DA wynagradtania, wtym: 11 219,00 11 217,98 1,42 99,99%

04.1 wynagrodzenia ketotobowe 27,00 26,21 0,79 97,07%

Ds uknaplacaaela epotanee licea świadczenia, a tego: 2 517,00 2 311,72 205,20 91,84%

05.1 tbtadkl ca Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 1 919,00 S 014,61 104,39 94,56%

05.2 ekładkl na Fundusz Prany 275,00 100,10 70,90 71,31%

05.3 składki na Funduso Gwarantowanych Swiadoteń Pttrowoicrych 0,00 0,00 0,00 -

034 pozostałe kwladctonla 323,00 301,01 21,99 93,19%

Ds kssety łookc)oeoo.nie Rady Foedoetu 0,00 0,00 0,00 -

07 amettyeecja dradkdo trwatyoh oma wantodci oiamatecialoyok I orewnyob 600,00 594,30 5,70 99,05%

08 pntnstałe koatny edwinletraoy)ee 153,00 131,20 21,80 85,75%

E Peeeenła pwyohody 12316,20

P Paooemłebaay)fl4,a04) 839,00 505,15 333,85 8021%

wydacie I utnaowaele kań akaapiactenia Iw tym części arałyoh I aawiowotk
004 000 000 -ksiązectok usług medyocoych) oraz recept

Pl necerwa na zokow:ąaan:a untolkałące e poatępowoń sądowptk 239,00 0,00 239,00 0,00%

P3 I cne recet wy 0,00 0,00 0,00 -

P4 Inne kostny 800,00 505,15 94,85 04,19%

0 PnyokadyR w (01 02) 55693

11 odsetki uryckano t lokat 27,31

52 moc pmychody Obcesowe 529,22

8 Kasatpfieanswwe 50000 45927 4073 9189%

WUSiK PINASSDWY OGÓŁEM NETTO
6 853,63

J PRZYCHODY - ogdłew 2 594 557,88

K cDS0fl - agdłem 2587794,25

Dmdmłanie: w części opisowej dorocaoegosprawoadan:a ° wykonania pianu Ooanscwego SF2 na 2017

aetwiecday: Dyrektor DW Nfl kontakt



Roczne sprawozdanie a wykonania piano finansnwegn NFZ na 2017 rnk

wARMIŃSKO-MnunnKlEoO ODDZiAŁU WOIEWÓ0201EGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWiA

Obawlęazjąoy plan Wykonanie planu
I

Sdzial wykonania
Pna Wyazczegdinianie Rnensowy NR? na nnansaweaoNpZ za 201?

0000
i poz.4/poa. Oj

tr°°° wr lsspia w lzrdw apnyp4sawiekladkl
261037700

1.1 ndZUS

12 od PRUS

Z Plannwany odpis aktaalkająny składkę należną (0.1+2.2) 0,00

2.1 w stosunku dn ZUS 000

2.2 w stosunku do KRUS 0,00

3 Pnychndy ze skladek e lat ukieałyok (31+3.2) 0,00

3.1 od ZUS 0,00

3.2 od PRUS 0,00

4 Koszt pakarz I ewidencjonowania skiadek (41+4.2) 0,00

4.1 koszty pokoru i ewidenojonowania składek proco ZUS 0,00

42 koszty pokora I e+4denojonowania składek proco PRUS 0,00

S OdpIs na taryfIkację śwIadczeń, a ktdnym mowa w art. 31s ust. U-s ostawy 0,00

Przychody nowaz dzlalainadol
2 730 065 27

(1-2 + 3 - 4- Uj+A1+A2cA3cA4

Al przychody cycoIkajyoe a pruepisdw ° koordynacji 0,00

A2 przychody 5 tytuł ureaiizaoji ozdad zleconych 3,00

datacje c budżeta państwa na Onansowanie zadań, o ktdrych mowa w ort.
32 000,94

ust.3pkt2a-2c,3 iobuatauyc

A4
dotacjo z kudżntc państwa na ceziluacje zadań zespoldw natownlatwa

04 87933
medycznego

5 Koszty realizacjI aadań (91+82+83+64+61) 2 785 243,13

81 Okowlazkawy odpis na rezerwę ogólny

zu5Sń.t
62 K ctyświodw 1) pżntd deewotWj(62 1+ +63 00) 268420000 267268734 1131266 99 58%

82.1 pwdstawowz opieka zdrowotna 368 678,00 368 409,19 268,01 99,93%

82.2 awkulataryjoa opieka apecjaliatycana 204 698,00 204 470,00 228,00 99,89%

62.3 lesaenia sapitaine, w tym: 1330503,00 1 330 608,49 8 784,51 99,34%

t2,3.1 programy terapeutyczne (lekowej, w tym: 108 444,00 100 331,51 112,49 99,90%

leki, srodki spazyw0°c specjalnego praeznacaenia aywleniowego objęte
97 275,00 97 225,39 49,01 99,90%

crcgrsmomi lnkouycml

62.3.2 chewioterapio, wtyw: 40 301,00 45 994,58 340,42 99,21%

82.3.2.1 ieki stosowane w chemioterapii 21 577,00 21 279,29 297,71 98,62%

62.4 opinka psyohiztryszna liecaenie azzieznień 191327,00 100 933,46 473,34 99,53%

R2.S rehakiiitacja lennicza 79 130,00 79 676,11 53,89 99,93%

62.0 świadczenia pielęgnasyjne I opiekuńcze w ramoch opieki długoterminowej 46 407,90 46 136,52 270,48 99,42%

62.7 opieka paliatywno I hnspinyjna 23 128,00 22 957,51 170,49 99,26%

ois eczenie ztnmatolnginane 82689,00 82 282,51 386,49 99,53%

62.9 eczniwwa uzdrowiskowe 20 928,00 20 880,34 245,46 98,83%

82.10 pomoc doraśna I transport sanitarny 2 871,00 2 841,73 23,27 99,19%

62,11
koszty proolaktycznych progcamdw zdrowotnych Poznsowanych ze śsndkdw

860,00 5744,65 135,35 97,70%
ńasnyoh Pundasau

92.12 świadczenio opieki zdrowotne) kontraktowane odrękcle 15 146,00 74 129,20 416,80 99,45%

medyczno zraz izh naprawa, ° ktńrych mowo w
35 308,00 35 293,95 11,05 99,98%

82.14 refundacja, a tegs 285 960,00 286 411,12 457,72 100,16%

82 14
refundacja iekdw, krzdkdw spożywczyoh specjainego praeznazzenia

285 290,03 285 925,38 5;j5,35 100,22%
zywieniowego oraz wyrokow medycznych dostępnyok w aptece na receptę

02.14.2 netundacja lekdw, o ktdrych mowa wart. 15 ust. 2 pkt 17 ostawy 520,00 351,70 102,30 08,79%

52143
retundatjz środkńw spożywczysh specjainego przeznaczenia jywicniowngo, °

130,00 134,06 15,34 89,77%
ktdryck mowz wart. yy ust. 2 pkt iz ustawy

82.11
rezonw na kosoty reailazcji aadań wynikająsoch

0.00 0,00 0,00
„ pnep:sdw o koccdynaci:

82 10
rezerwa na pokrycie kosatdw świadczeń opieki zdrowotnej oraz eetundacji

0,00 0,00 0,00 -

lekdw, wtym:

82.10.1 rezerwa, ° ktdnej mowa wart. 118 ust. 2 pkt 2 yt. c ustawy 0,00 0,00 0,00 -

6217
neoerwa na kazany świadczzń opieki zdrowotnej

0,00 0,80 0,00 -

c ramach migracji ukeopleczotych

82.18 koszty świadczeń opinkI adnawatnej a lat akieglych 11 868,00 11 512,03 295,91 97,51%

wnj°wotnej
0,00 0,00 0,00

8220
rezerwa na dcfinansowanie prcaramńw paRtyki zdrowotnej na podstawie

11,00 10,73 0,21 91,55%
art. 48d astawy

83 Kaszty pnogramdw polityki zdrnwnt tej realizowanych ta zleozniz 0,00 0,00 0,00 -

64 Kosmy realizacji ozdeń zespoldw ratownictwa medycznego 95 131,00 94 879.33 251,67 99,14%

Koszty Ilnansowenla leku, środka spożywczego specjalnego pnzeona nenia
93 lywienlawego oraz wyraka medycznego w coęści Reanzowatej s kadśeta 19 324,00 11 476,46 1 841,54 90,44%

państwaagodnie z art. 43a ust3 ostawy

Bn Calkowlty kudlelnz refundację) 62.3.1.1 + 92.3.2.1+ 92.14 + 82.10.1) 404 812,00 404 922,40 -110,43 100,03%

C WyNIK NA DZiAŁALNOŚCI) A-Oj -41 177,86 -



Rocane sprawoadanle z wykonania planu fInansowego NFZ na 2017 rok

WARMIŃSKO-M4ZURSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

WInt”

0bowIsuią,y plan Wykonani. pianu Udaikt wykonania
Pot Wysatególnlenl. 9n.n.uwy SF2 na łlnansowago NFZ 2017

Rdanlo.
p 4/ pat 3

2017 r. r. ł pos. pos.
Iw 5)

D K nuty dnrlnłstes yjne 014 04 J 19 543 00 19 061 14 41186 97 53%

01 aużytie nn.tnrłałów energii 560,00 536,73 23,27 95,84%

DZ usługi oho. 2 345,00 2 264,80 80,20 96,SR%

03 podatku opłaty,. tego, 136,00 118,17 17,83 86,89%

podatki stanowląoe dochody własne jednostek sornonaądu terytorlaicego, W
3000 2600 4,00 8667%

03.1.1 podatek od nierunhonroóol 27,00 26,00 1,00 96,30%

03,2 opłaty stanowkce dochody własne Jednostek sanrorsdu terytorialnego 9,00 7,96 1,04 88,44%

033 VAT 0,00 0,00 0,00 -

03.4 podatek ktyaowy 0,00 0,00 0,00 -

03.5 wpłatyna R00 94,00 84,18 9,81 89,56%

03,6 inne 3,00 0,02 2,98 0,67%

04 wynagrodaenła, w tym, 11 740,00 11 709,34 30,66 99,74%

04.1 wynagrudaenia beausobowe 30,00 0,00 30,00 0,00%

05 uIne.pieoaenis społeoane ilon. świadoacnie, s tego, 2 617,00 2 398,85 218,15 91,66%

05.1 tkłedki na Punduso Ubaopinnoeń Spulananyoh 2003,00 1 912,67 90,33 95,49%

05,2 okładki no Fundusa Prany 285,00 193,41 91,59 57,86%

05.3 okładki na Fundusa Gwarantowanych Śwładnseń Pnanownłnaynh 0,00 0,00 0,00 -

05.4 poaostałe świadnaenio 329,00 292,77 36,23 88,99%

05 katany funkajanowanla Rady Fandussu 0,00 0,00 0,00

07 amartyaaoja śnodkdw tnwafynh arat wartudcl oi.n,at.mialnyah I prawnych 1990,00 1 931,87 48,43 97,05%

04 potostałe kosaty adrnłnistmaayjoo 165,00 101,68 63,32 61,62%

E puaetnł proynlrody 2612764

P P antał kasety I F1+ „yP4J 293790 502 63 I 13437 19 06%

wydanie I utnayrnanle kart ukeapiecoenia Jw tym caęoai stałych I aanriennyth
0,00 0,00 0,00 -

ksiąaeccek usług medynonynk) ara, renept

Pl neaenwe na aokowiąatnia wynikająna a post4powań sądowych 1 900,00 190,35 1 709,65 10,02%

P3 noc reaerwy 0,00 0,00 0,00 -

P4 nne kotaty 737,00 312,28 424,72 42,37%

G PmychodyłlnupsaweJol+02) 99,33

01 odsetki uayskane a lokat 29,14

12 nn. pnayohody finansowe 70,19

H (waty fIrn Mew. 29790 85 53. 21149 28 79%

WFNiK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO
-40600,17

J PRZYCHDDY-ogdfeno 2764292,24

K KOSZT5 - ogółem 2 804 882,41

data .poreądeenl., 16-05-2010 r. aporaąda%, GW NFZ kontakt

Omówieni.: w naęści opisowej do 000anego sprawoadania z wykonanIa planu finansowego NFZ na 2017

aatwierdaił, Dyrektor DW NFZ kontakt



Roczne sprawozdanie a wykonania piano finansowego NFZ na 2017 rok

W1EIEOPOLSK1EUD ODDZiAŁU WOSEWÓDZK1EGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

OWO

Dkowięzu)qoy pian Wykonanie piano Udaizi wykonania
Poz Wyzaaagdinienie RnsnaowyNrz es nnansowegoNrzzn 2017

i poz. -poz Oi
I P0 4/Paz. li

1Zr benaki * noW AŁ w ia edwna pnypkawi ski dki
668040600

1.1 od ZUS

1.2 odKROI

2 Pianowany odpis aktoaiiooiący skiadkę raietnR (2.1+2.1) 000

2.1 W stworku dn ZUS 0,00

2 Z w ztozonku do KROS 0,00

3 Pnpokody az zkiadek z iat ob:eaiyck (0.1÷0.2) 0,00

3.1 od ZUS 0,00

3.2 od KROS 0,00

4 Koszt pokoro i ewideroinnnwznia składnk (4.1÷4.2) 0,00

4.1 kostro pokoru i ewidenoiorowaniz skiadnk prana ZUS 0,00

4.2 koszty pokotu i ewidencjonowania ckiadnk prana KROS 0,00

S GApia na zarytikaoin iwiadasd, o ktdrym mnwa W ant, 311 osI. 5-0 ostawy 0,00

A
Pnyokodp nezto z dzinioinniri

1 1
ii-2.3 - d- S(+A1+A2UA3+A4

0,

Ai pn+ckody wynikające z prcepizdw o knnrd+nznji 0,00

AZ przockody z tytoio rnaiizaoii zadań zieconyok 0,27

dotaoin z kudzetu państwa ta Onarzowanie zadań, ° ktdryck mowa w art. 07
09 950,55

ust. 3 pkt Za- 2o, 3 isk oztopo

dotaoiz O kodietu państwzoo reaiiuarje Oz dań zezpoidw ratzwniztwa
151 002,69

med Srane40

6 Koszty neaiizazji oadań (Oloe2rR3+84+R5( 6 989 506,16

91 Dkowizakowy odpis na rezerwę ogdirą

60 Kńn4y6isda d opieki drowoteoj (821 oRZ 30) 696433300 6796 91392 10741918 97 60%

82.1 podstawowa spinka zdrowotna 942 900,00 942 593,80 206, 10 99,99%

82.2 amkutatoryira opinka speciaiiztpano 547000,00 024 249,19 22 750,81 90,84%

82.3 ienzenio szpitaine, w tym: 3 013 303,00 3 436 321,51 76001,40 97,81%

62 3.1 prngrzwy terapeutyrcne jiekowej, w rym: 331 202,00 324 426,17 6 773,93 97,95%

inki, nrodki tpozywrze specjalnego przeznaczenia zywieniowego okjęte
299 902,00 294 979,11 3 922,03 90,69%

rogromami lekowymi

02.3.2 rkemioterzpio, wtym: 144 994,00 138 908,04 5 985,96 90,97%

623.2.1 inki stosowane w ckemioteropii 63 294,00 62 309,78 934,22 98,52%

82.4 opieka pspckiatryara i mannie ozaieinied 230400,00 220 943,79 6 556,21 97,21%

62.5 nskakiiitaąa iezaniaa 195 600,00 188 930,00 6 664,00 96,59%

82.6 świadczenia piaięgnacyjns i opiekodcoe w ramzck opieki diogoteeminewe( 94 000,00 88 434,31 0 069,63 94,08%

82.7 opieka paiiatpwea i knspirpjna 60 900,00 63 011,61 2 392,39 96,39%

82.8 mannie stomatoiogizzns 103 000,00 146 611,01 6 829,99 95,55%

62.3 Ieaniztwo uzdrowiskowe 60000,00 59 690,34 319,66 99,41%

82.10 pomoc doraina i transyort sanitarny 3 521,00 3 101,11 419,89 89,09%

koszty profiiaktyoonpok proaramdw odnnwotnyzk finansowanynk ze iradkdw
19700,00 18 284,74 1 415,26 92,82%

80.12 iwizdnoenia opieki zdrowntrei knntraktowzre ndręknie 239 211,00 220 497,71 13 773,29 94,24%

medpoane oraz irk naprawo, ° ktdrPok mowo w
92 000,00 91 676,38 323,62 99,60%

82.14 refsndazja, a tego: 711000,00 716 603,49 346,01 99,96%

62.14 1
refsndacja iekdw, crodkdw cpolywozyok cpeoiainego przezraozenia

774 700,00 774 629,62 70,38 99,99%
zywemowego oraz wyrokow medyoanyrk dostępepok w ap tron na tecepr

02.14.2 retundooia mekdw, O ktdryok mowo wart. 15 Ust. 2 pkt 17 uztopo I 100,00 1 079,40 71,05 93,78°.d

82.14.3
rerunda4ośrodkownpczywccyrkc cjainegn przeznaczeria zpwienioweKo, °

I 150,00 945,42 204,08 82,21%

80.15
rezerwa na koszty reaiiaazji zadad wpnikająoyck

0,90 0,00 0,00 -

z pnepisdwo koordpna4i

82.16 r:rwa;Pakr9d5
kosztdw świadczeń opieki zdrowotnej oraz tetotda4i

0,80 0,00 0,00 -

62.16.1 reuerwz, o ktdrei mowa wart, lit ust. 2 pkt Z iit. o ustowy 0,00 0,00 0,00 -

1 0,00 0,00 0,00 -

82.10 koszty świadczeń opieki zdrowotnej a mat ubieglyok 25 332,00 2 441,22 22 884,18 9,66%

0,00 0,00 0,00 -

:;:; ::1:
arrsowaeie programdw pei6yki zdrowotnej na podstawia

0,00 0,00 0,00 -

83 Kosaty progromdw polityki zdrowotnej realizowanyok na niecenie 139,00 0,21 131,13 0,95%

84 Kosoty neaiiea4i zadań zespoińw ratnwrirtwa medycznego 101411,00 151 082,69 334,31 99,18%

Eezoty tinaosomanio leku, środka zpoipwaego speoiamnego przeznaczenia
85 Żywieniowego etan wyroko medyranego w roęści tinansewanei O kudtetu 46 341,00 41 508,38 4 788,62 89,61%

państwa zgodnia z art. 43a ust 3 ustawy

On Caikawity kodiet na rafordaąę ( 82.3.1.1 + 92.3.2.1 + 82.14 + 82.16.1) 1139100,00 1 133 992,38 5 203,62 99,04%

C WyNiK NA DZiAŁALNDŚCi ( A -8 j 49 115,65 -



Roczne sprawozdanIe z wykonanIa planu fInansowego NFZ na 2017 rok

WIEIKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Dbowłąaulqzy plan WykonanI. planu
Rd I

Udział wykonanI.
Poz Wyazno.gdInIznI. Rnanaowy NFZ na łlnanaowego SF2 za 2017

a
poz. Oj poz. 3

2017n.
„ iwa - poz. I

(„

D K sary dwkrIotmqno f Df+ +00 44 231,00 4110673 312427 92 94%

Dl zutynie materiałów I energii 2 246,00 1 593,91 852,09 7097%

02 „eługi okna 6 904,00 8 274,58 829,42 90,88%

03 podatkI I opłaty, tegn 554,00 286,37 267,63 51,69%

podatki ntonowiąse douhody właane jednostek sarnoroądo terytorialnego, w
5200 41,86 10,14 90,50%

03.1.1 podatek od niorunkomnośol 52,00 41,86 10,14 80,50%

D3.2 opłatytanowiąoe doohody wł zon, jednoztek samorządu terytorialnego 240,00 160,14 79,86 66,73%

03.3 VAT 0,00 0,00 0,00

03.4 podatek aknyaowy 0,00 0,00 0,00

03.5 wpłaty na PFRON 256,00 84,28 171,72 32,92%

inne 6,00 0,09 5,91 1,50%

04 wyn.grodzania,wtynr 24528,00 24479,56 48,44 99,80%

04.1 wynagrodtenio betoaobowe 123,00 74,56 48,44 60,62%

05 ub.apieooenlz społenone I inne świadnaeniu, a tegw 5 481,00 4 924,89 556,11 89,85%

05.1 ekładki na Funduzo Ubozpinrzeń Społononynh 4 191,00 3 934,32 256,68 93,89%

05.2 ekładki no Fandoan Prany 597,00 404,25 192,75 67,71%

05.3 okładki na Parduno Gwzrzntowznymh Śwlzdroeń Przmawnlmoyrk 0,04 0,00 0,00 -

05.4 pozostałe świodnienia 693,00 586,32 106,68 84,61%

DA koszty funkojonowania Rudy Funduszu 0,00 0,00 0,00 -

07 .nrortyaaoja Orodków tnwałyoh oraz wartoścI nlaoratanialnyoh I pnawnynh 4 000,00 3 291,72 708,28 82,29%

DO pozostała kozety adnministranyjne 518,00 255,70 262,30 49,36%

Po ootnkt ptoyłrody 06194909

Pozostał tenoRy L P1+ +1% 910100 70487 8392,12 1 79%

twrm noęanl ntołyrk I zomniennyck
50,00 32,41 17,69 64,82%

F2 rezerwa na zobowiązania wynlkajyoe z poatępowań oądonrynk 8301,04 0,00 8 301,00 0,00%

Pl I cne rezerwy 0,00 ZOO 0,00

F4 Inne kocaty 750,00 676,46 73,54 90,19%

G Proynbndy6 n w 101 GOI 557030

Gl odsetki ucyekane z lokat 28,34

52 Inne proyo kody Onanoowe 6 541,96

H denaty Sn no we 513000 4222 50*771 O 92%

WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO
78 445,92

J PRZyCHODY- ogółem 7109859,90

K KOSZTY- ogdłenr 7 031 413,98

dato aporoądzenlw 16.06.2018 r. aponoądaik DW NFZ kontakt

aatwlardalb Dyrektor DW SF2 kontakt

OwdwIenie w rzęśni opisowej do rocznego spnowozdaniaa wykonania pIanu Rnarcowego NFZ no 2017



Roane sprawozdanie z wykonania pianu finansowego NFZ na 2017 rok

ZACHODNIOPOMORSKIEGO 000216kG WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

wrn ai
Okowiąaojqay pian wykonanie plonu

R
UdeiaI wykonania

Pas wyszczególnIenie Rnansowy Nn na Snansnweoo 5W es 2017
oar Oo

i poz. 4/ poz. 3j

2017r. r. „ koNi

±.
w ia dwpapnypfuawI ki dki

312152496

1.1 od ZUS

1,2 ud OPUS

O planowany odpis aktoaliaująty skiadkę należną j2.loZ.Oj 0,00

2.1 w stosunku do ZUS 0,00

22 w stosunku do OPUS 0,00

3 Pczytkody ze skiadok a iat oklagfyuk j3.S+3.2j 0,00

3.1 od ZUS 0,00

32 od OPUS 0,00

4 Koszt pokoro i ewldenojonowania skiadek f4.144.Oj 0,00

4.1 kusoty pokoro I ewlderrjunuwania sktadnk proca ZUS 0,00

4.2 koszty pokoro I ewIdencjonowanie skiadek proca KRUS 0,00

S Odpk na tarytikaaję twiaóazń, a którym wawa w art. att ust. S-a ostuwy 0,00

A
Prtytkody netto e dziatairuśri

3 395 420 07
ll-263-4-SioAl.nA2oA3nA4

Al prayokoóy wynikające ° proepisów o koordynaoji 0,00

A2 prayokady a tytuiurealiuaojl oodań aieoaaytk 2,10

datarie z kudżeto państwa na Pranauwanle zadań, o ktdrytk wowa w art. 52
60

ust. 3 pkt Za - 2r, 1 13k ostawy

A4 óotaaiaa kodietu państwara realiuarje aaóań uespoldw ratownlrtwa
104 111,00

medycarega

0 Kaszty ocalizaąi za dań ial.aZoRauRd+OUi 3 304 343,23

81 Okawieakowy adpisto reterwą agdlną

62 E satydwtada 6 plakt drowatmejfl23+,.Ą82,20) 3325830,00 fl50 06009 0727411 9790%

00.1 podstawowe epicka adrewatna 439088,00 437 700,34 1 319,66 99,70%

62.2 awkolaterylca epicka sperjoiktyczea 200 124,00 247212,12 12 911,70 95,04%

62.3 leczenie sepitelne, w tym, 1094747,00 1 665 160,75 29 506,25 90,20%

62.3.1 prograwy terapeutyrare ilekowej, w tym: 134 419,00 132 238,23 2 180,77 98,38%

02 3
inki, środki spotywoto specjalnego pracararaenia żywieniowego okjęte

122 549,00 120 418,07 2 130,33 98,26%
rrogremaml lekowymi

623.2 chemioterapIa, wtyw: 59 913,00 56 872,78 0 080,24 94,86%

02.3.2.1 leki stasowane w rkemioterapli 26 974,00 26 197,90 706,10 97,04%

82.4 opieka psyokietryczns i leczenie uzależnień 183 792,00 102 006,70 1 745,30 90,32%

62.5 rekakilitarjz lecznirze 79490,00 76 497,13 2 992,87 96,23%

62.6 świadczenie plelęgnaryjos I opiekuńcze w rameok opieki dlugetermieawef 49 276,00 46 583,15 2 692,80 94,54%

62.7 opieka paliatywne I kaspioyina 18 861,00 10 260,12 592,88 00,88%

62.6 leoaenie stamatalagirane 02 694,00 81 166,28 1 527,75 98,15%

60.9 leanlotwa uzdrowiskowe 27 769,00 26 956,52 812,48 97,07%

62.10 pamardoraina I transp ort sanitarny 2 472,00 2 422,00 50,00 97,98%

62.11
koszty pr, 4aktycznyc programów adrswateyrh 8eaeeowaeyrk ze środków

I 937,00 7 340,08 596,94 92,40%

62.12 świzóczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrękniz 142176,00 138 633,23 3 542,77 97,51%

medyoans oraz lak naprowa, o ktdryok mowa w
44 500,00 43 933,84 566,16 90,73%

60.14 refuedecie, a tego, 372924,00 369 804,36 3 119,64 99,16%

82.14,1
refundacja leków, orodkdw opaaywoayok speojeinego pnezraaoeeia

372 164,00 369 300,00 2 813,10 93,24%
aywenlowega oraz wyrokow medyrzeyrk dastępnyok w ap tere na reaeptę

02.14.2 refundacja leków, o ktńryrk mowa w ant. 15 utt. 2 pkt 52 ostawy 410,00 109,30 220,64 46,19%

RtP3 r: pracanataenla aywlrnlowego, °
340,00 264,00 80,00 70,07%

60.15
raasrwanakosztyrealiezoji zadoń woalkaią000k

0,00 0,00 0,00 -

82.16 :a0P0kr4nie
kasztów świadraeń opieki adrawateej orze refoedaoji

0,00 0,00 0,00 -
82.16.1 reaerwe, ° której mowa w art. ltt ust. 2 pkt 214. ° ustawy 0,00 0,00 0,00 -

:::0%;:tt7:00010t051 0,00 0,00 0,00 -
82.10 kaszty świadczeń opieki zdrawatnei z lat okleglyok 0,00 -5 205,08 5 200,08 -
02.19

wejwatnej
0,00 0,00 0,00

:0e05owani0ttr06remd6*1Pol60klodr0wotnb0in4
podstawie

20,00 13,30 11,70 53,20%

63 Kasety programów palityki edrewatoel realieawanyok na ciszenie 890,00 2,18 887,82 0,24%

64 Koszty reelizarji zadań aespofdw ratowriotwe medycznego 104253,00 104181,64 71,56 99,93%

Koazty finansowania leku, ńroóke spatywraego specjalnego preeoraoaeeia
65 żywieniowego arce wyroku medycznego w oaęśri finansowanej a kadżeta 24 176,00 21 590,72 2 577,28 89,34%

państwa sgodnls 5 att. aSa ust S ottawy

nn Catkawity kodśe tna re fundację j 62.3.1.1 + 80.3.2.1+82.14+ 62.16.11 522 447,00 516 410,93 6 036,07 98,84%

C WYR1KNADZIAŁALNOŚOjA-aj 11077,74 -



Roczne sprawozdanIe z wykonania planu finansowego Nfi na 2017 rok
ZACHODNIOPOMORSXIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

050wlq (ąy plan ykananl. planu UdzIał wykan.el.
Poz Wyszoa.gdInIanIa fInansowy NSZ na Rnaoazwago NSZ za 2017

Roan oz
p 4/ paz 3

2017r. r. „° ° (WSI

D KaRyadmlnlttsonyjna I D1*..°06 I 22 82100 21 75465 1 066,35 95,33%

Dl uiyda materiałów I energii 920,00 608,86 311,14 66,16%

Dz uaiei 2 607,00 Z 246,81 360,19 86,16%

03 podatki I opłaty, tego” 230,00 197,03 32,97 95,67%

podatki ttanow:ąne doohody włatne jednostek sannorsądu terytorialnego, w
25,03 - 24,72 3,28 98,88%

tym

03.11 pndalek od n,eroohonrnśnl 2500 24,72 028 98,86%

03.2 opłaty stanownąne doohody własne jednostek samorz4du terytonzinego 23,00 14,09 8,91 61,26%

03 3 VAT 0,00 0,00 0,00 -

03.4 podatek aknyaouy 0,00 0,00 0,00 -

03.5 wpłaty na PFRON 142,00 139,14 2.86 97,99%

03 6 Inne 40,00 19,08 23,92 47,70%

04 Wynagrodzenia, W tym: 13 794,00 13 780,68 13,32 99,90%

04.1 wynagrndaenla bnzozobowe 57,03 46,28 13,72 81,19%

DS ukaaplnozani. społnoane I Inne świadnaenia, a tego 3 089,00 2 783,28 305,72 90,10%

05.1 składki na Funduso Ubnapieozeń Spnłnoanych 2 359,03 2 215,11 143,89 93,90%

05.2 składkI na Funduso Prany 337,00 228,49 108,51 67,80%

053 składki na Funduso Gwarzntowznynh świadczeń Pranownlooynh 0,00 0,00 0,00

D54 pozostałe świadczenia 393,00 339,68 53,32 86,43%

06 koaaty funkojunowarria Rady Funduszu 0,00 0,00 0,00 -

07 amortyaznj. środków trwałysh 00,5 wartości niematerIalnych prawnynh 1 999,00 1 998,4Z 0,58 99,97%

Ds pnznstałe kaszty adminiatrasyJne 182,00 139,57 42,43 76,69%

E Po t I pnyshady 1332696

P ostał kesat9)F1 sf4) $8590 51222 7278 8756%

wydanie lutrtymanle kart ubezpieczenia w tym oaęśol utaFyoh I zamlennynh
0,00 0,00 0,00kjIą0tzek usług medycznych) nroz recept

52 rezerwa na zobowiftonia wynikające z postępowań sądowych 28,00 19.14 8,06 68,36%

Pl Inny rezerwy 0,00 0,00 0,00 -

P4 Inne koszty 557.00 493,08 63,92 80,52%

Proyohody fInansowo (01+62) 14641

11 odsetki uzyskane lokat 20,14

02 Inne przychody Snantowe 126,27

ft K atył oz wy 8200 7089 1111 8645%

WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM 95700
2 213,35

J PRZyCHODY. ogółem 3408894,94

K 805200 - ogdłent 3 406 680,99

data aporoądaonia: 16-OS-ZOla r. apano9dzfI 0W NSZ kontakt

zatwierdził: Dyrektor DW NF2 kontakt

Omówienie: w części opisowej do rooznego sprawozdania z wykonania planu 6-mannowego NFZ na 2017



Roczne sprawozdanie o wykonania piano finansowego NFZ na 2017 rok

ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKICH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Okowlozulęcy pian Wył,onanla plano Udzisi wyioorwlo
Pon Wyoaczegdtnlenla #nansowy NFZ na Pnanaowego Nfl O. 2017

3

-

0)
) pni. 4/ pon. 31

Zttlr. r.
°„ P0• (w%)

„

kpoita w noka pionowanIa Mwna proy$soMpkiodki
205,00

1.1 od ZUS -

1.2 od PRUS

Z Planowany odpis aktoaliao)ący składkę należną (2.1+2.2) 0,00

2.1 w stosunku dn ZUS 3,00

22 W otosunko do PRUS 3,00

3 Pczyckody ze okładek zlot ukleglyck (3.1+3.2) 0,00

3.1 od ZUS 3,00

32 od PRUS 0,00

4 koszt pokow I ewldeno)ooowanlo składek (0.1+4.2) 0,00

4.1 k0000y pokoru I ewldnno)onowsnio składek przez ZUS 0,03

42 kocoty pokoro I nwldeno)onowsnlo skłsdnk proco PRUS 0,00

S Odpis na tarytikac)ę żwiadooeń, o ktdryw mowa w aro. 315 ust. S-0 ostawy 0,00

A 77 707 360,51

41 pczyokody wynlkojęoe O pnepisdw o koordynoo(i 0,03

42 proyokody O tytoło resiloacji oadań sleoonyck 46,66

43
d0000je o budżetu pańotwo na Rnsooowanle zodod, o ktdryok wows w ort. 37

1 304 660,02
not 3 pkt Zz- Zo. 3 13k ustawy

dotacjo O kodoeto podotw ano rezlioao)e nadań seopołdw rotownictwa
1 410 440,03

wnd 40000go

R Koszty reailaac)i zadań (RORRZ+R3+R4RRS( 70 250 057,04

81 Okowlaakowy odplona rezerwę ogdlnq

82 Koooty kwiadczed opieki odrowntno( (8L1o”....gZ.ZO ( 77 OM 372,00 75 835 071,00 1 22R 301,00 08,40%

82.1 podstawowa opieko odrowotna 10227715,00 10 209 242,12 10 472,00 00,02%

02,2 zmkoiatory(cs opieka spec(alistyoacs S 769 300,00 5 636 006,13 134 331,37 R7,67%

02.3 econnie szpitalne, w tym, 30 333 145,03 33 882 300,00 658 778,31 00,33%

02.3.1 programy tnrapnuty000n (lekowe), w tym: 3 643 7U7,IU 3 571 000,01 71 056,13 30,33%

leki, drodki spożywcoe speojolrego proeoraooenla oywlerlowego objęte
U 234512,00 3 234 370,20 59 541,72 30,13%

trogramaml lekowymi

02.3.2 ohnmloterapla, w tym: 1 443 306,03 1 40S 203,84 40 022,16 37,24%

OZU 2,1 Inki otooowone w oknmiotenayll 678 365,03 662 323,08 15 435,32 37,72%

02,4 opieko psyrklatrycznz I lecoenie ozalninleń 2717800,00 Z 662 276,55 55 613,45 07,05%

02,8 rekakilitac)a lecznicza 2 424 485,00 2364 157,83 40 327,17 08,34%

03.6 Owladczenlo plnlęgrooy(ne I oplekodcze w romaok opieki diugotarmioowe) 1511722,00 1480003,43 30 818,57 07,00%

03.7 opIeka paliatywna I kosplcy(ra 678 081,00 667 616,10 11364,00 08,33%

82.8 leczenie stomatologiczne 1 822 846,00 1 775 086,10 46 857,81 07,43%

82.3 leczniotwo ozdrowlokowa 642583,00 635 442,28 7 140,72 88,80%

82.10 pomoc doraźna I trsnopofl sanRarny 47 828,00 45 728,04 2 101,00 85,61%

prngramdw adrowotnyok knansowanych ze żrodkdw
187 872,00 172 037,73 14 734,27 02,18%

82.12 świadczenia opieki zdrowotne) kontraktowane odrębnie 2 188 437,00 2 134 784,05 53 652,05 07,55%

82.13
zaopa znlwwyoky wcdyczne oraz tok naprawa, o ktdryok mowo w

1036337,00 1 021 427,75 14008,25 08,56%

82.14 refondacja, O tego: 8327023,00 8 267 148,88 60 773,32 90,27%

83.14 1
refurdao)o lekdw, łrodkdw spooywcoyok opecjoloego pczetroooerlo

8 238 555,00 O 245 467,82 53 047,08 39,36%
aywlenlowego orao ponokow medyconyck dostępnyok wop teoe na receptę

83.143 refurdaoja lekdw, o ktoryok mowo w art. tS ust 2 pkt t7 ostawy 15 272,03 13 577,77 4 604,23 63,26%

reiundzoja irodkdw opuoywcoyck opnclalnego yroeonacoenla oywinnlowegu,
14 136,00 11 103,33 U 312,01 78,55%

itoryok mowa w arO tS ust. 2 pkt 18 ustawy

fliS
reacrwa na kosaty rezliaa4i zadań wynlkalęcyok

0,00 0,00 0,00 -

° przeplsdw ° koordynoo)l

koootńw świodczeń opieki zdrowotre) oraz retucdoo)l
0,00 0,00 0,00 -

63.16 1 reoerwo, o ktdre) mowa wart. StO ust. Z pkt Z lit. O ottawy 0,00 3,00 0,03 -

„„ ::cZit7adrouos 0,00 0,00 0,00

82.18 kosacy świadczań opizkl zdrowotna) ° lat okległyok 137323,00 57 224,58 80 098,42 41,87%

rezerwa no kosaty Okiaeń opieki odrawotce)
0,00 0,00 0,00

820
::

::5Za5o0ąanl0
progrzmdw pol6ykl zdrowotne) na podstawie 4 187,00 2 831,85 1 355,15 67,83%

83 Kosoty programdw polityki zdrowotne) reolizowonpok na zlecenie 2 804,00 46,68 2 757,36 1,68%

84 Koooty reoIlaa4l zadań aaopotdw ratowciotwo wadyczcogo 1028847,00 1 018 470,03 0 576,87 05,50%

Koszty tinanoowacia teko, środka spożywczego opec)olnegn przenos czecie
85 żywieniowego oraa wyroku medycznego w częśol fInansowana) ° kudieto 564300,00 506 370,15 57 029,85 80,73%

państwa zgodnie ° art. 43a ust. 3 ostawy

On Calkowlty kodietna refondoc)ę ( 02.3.1.1 y 82.3.2.1 + 82.14 + 82.16,1) 12300 800,00 12 165 04R,04 135 750,06 88,90%

C WSNIKNADZIAŁALNDŚC1iA-R) -852507,33 -



Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2017 rok

ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKICH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
WrOn.,?

Dkowiqoająsy plon Wykononio ploso UdoAl oryłcononlo

Poz Wys oególnlonl. flnersowy NFZ no flnonoowoCo NEZ oo 2017
Peonio.

41
p00. 4/ p00. 3

2017r.
(po. po

(w%(

D K noty dm1 st nyj (Dl D8 519 525 00 49195422 2757078 94 69%

Dl eożynin moteriołdw I energii 21 711,00 17 171,16 4 539,84 7909%

Dl usługi obce 68 879,00 60 444,42 8 234,52 82,01%

03 podatki I oploty, O togos 3 547,00 2 357,50 1 289,50 64,64%

031
podatki stanowiące dochody własne Jednostek samorządu terytorialnego, w

51203 463,28 48,72 90,48%
tyrn

03.1.1 podatek od nieruchomości 509,00 463,28 45,72 31,02%

03.2 oploty stonowiące dochody własnn jednostek samorządu terytcriolnegc 620,00 469,79 550,21 75,77%

03,3 VAT 5,00 0,21 4,79 4,20%

03.4 podatek ekcyoowy 0,00 0,00 0,00 -

035 wpłaty na FF106 2 237,00 1 287,23 949,77 57,54%

03,6 inny 273,00 136,99 136,01 50,18%

04 wyozgredzenio, wtymnl 305 001,00 304 669,19 331,81 99,89%

04.1 cnzgrodoenio bezosobowe 825,00 692,42 132,58 83,93%

DS ubeopiecoeni. spełezano lince świ.dzooni., togo 68 236,00 62 619,42 5 616,58 91,77%

05.1 składki na Fonduoz Ubezpietteń Speleczoych 51 871,00 49 390,47 2 480,53 95,22%

052 składki no Funduoc Pracy 7 235,00 5 260,89 1 974,11 72,71%

05.3 okładki no Fundusz Gwartntowonych Świzdozeń Pracowniczych 0,00 0,00 0,00 -

054 pzcostałe świadcoeniz 9130,00 7968,00 1 161,94 87,27%

DZ koszty fonkejonowonio Rody Funduszu 0,00 0,00 0,00 -

07 atnartyazcjz śtodkdw ttwałych enze wortołci niematerialnych I prswnyeh 48 061,00 42 059,31 G 001,69 87,51%

DS poaontołe kesoty.dnrinlntn.cyjne 4199,00 2 633,16 1558,54 62,84%

R Po wotał proychody 109225545

F Poowotsł banaty) F1+ P4) 19381400 34 615 33 15919967 17 86%

wydanie I utrzynronie kort ukeopieczenia iw tym ezUi stałych i zamiennych
359,00 306,58 52,42 85,40%

kłąaecnek usług medycznych) uraz recept

P2 rezerwa no zobowiązani, wynikające o pootępowoń sądowych 162 759,00 11 034,74 151 724,26 6,78%

P3 inne ryzerwy 0,00 ODO 0,00 -

P4 inne hcooty 30 696,00 23 274,01 7 421,99 75,82%

G Praychudy$ w 01002) 33401c66

Gl odsetki utynkzne o lokat 515,49

02 inne przychody Enonoowe 32 886,17

H Konotyfł nowe 4200808 1727107 3163493 39 30%

WTNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO
-10 780,84

i PRZYCHODY - ególem 78 793 017,62

X KOSZTY - ogółem 78 803 798,46

data speraądoenia: 16.05-2010 r sporządził: DW NFZ kont.kt

zatwierdołł: Dyrektor 0W NFZ kontakt

Omówienie: w części opisowej do rocznego sprawozdania z wykonania pianu finansowego NPZ na 2017



Ranne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2017 rok

CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

ObowIązujący plan wykonanIa planu Odalal wyłccnanla
Poz wysamagdlnlenla nransowy 502 na 0nanacwago NPZ za 2017

Ocznico
i 4/ poz. 3

2017r. r. (w%)

konna w echa płanawaela rdwna pnypłcawl składkI
°

50975

1.1 od ZUS

1.2 od ERGI

2 Planowany odpis aktualizujący składkę należną 2.102.2) 0,00

2.1 w stosunku do ZUS 0,00

22 w stosunku do SOUl ZOO

3 Przychudy ae składek e lat ubiegłych )3.1o3.2)
- 110 402,17

3.1 od ZUS 111711,12

32 od ERGI -I 262,05

d Kasze pubom I ewidencjonowania składek (4.104.2) 144 040,21

4.1 kcsuty pubowi ewidencjonowania skladeb proco ZUS 142 004,40

42 kocuty poboru I ewidecojonowania układeb proco KłUS 2 011,41

5 Odpis na aaryłibaoję świadczeń, z błdrym mewa w art. alt ust. I-o ustawy 43 0d7,62

A
Praychcdy nemu a daiałalnośoi

102 015 30
1 -2 + 3-4- 5)+A10A20A30A4

At pnoyohcdy wynikające ° pruepltdw ° koordynacji 252 760,54

AZ proychody o tytułu nealluacji aadań olecocych 0,00

dotacje o kudjetu państwo na Onansowaule oadań, o ktdrytk mowa w art. y?
-42 77

st.3pkt2a-2c,I ilbuttawy

A4
dotacjat budżetu pzństwara realloacje ca dań aespoidw ratownictwa

0,00
medyoooegu

0 Koszty eeallzatjl aadad 0l÷02080yOdORIj 512 020,00

01 Obowiasbawy udplsaa rezeewę ogdlnę 0,00

82 K ułydwfada d plału druwoteuj)82 1+ +8220) $9560200 51262008 0240232 00 14%

02.1 podstawowa opinka odrowoana 0,00 0,00 0,00 -

02.2 ambulałoryjna opieka apeojallatyoana 0,00 0,00 0,00 -

82.3 leoaenk szpitalne, w tym: 0,00 0,00 0,00 -

02.3.0 programy terapeutyoane lekowej, w tym: 0,00 0,00 0,00 -

leki, środki spojywnoc specjalnego ynoeanaeoecla żywieniowego objęte
0,00 0,00 0,00 -

programami lekowymi

02.3.2 chemioterapia, w tym: 0,00 0,00 0,00 -

02.3.2.1 leki stosowane w chemioterapii 0,00 0,00 0,00 -

82.4 opleba psychiatrycaea I lemanie uaalełnied 0,00 0,00 0,00 -

82.0 rehabilitacja lecznicza 0,00 0,00 0,00 -

02.6 śwIadczeniu pielęgnacyjne I opiebudma w ramach aplabi długoterminowa) 0,00 0,00 0,00 -

OZ.? opieka paliaaywea i hotpioyjna 0,00 0,00 0,00 -

82.8 lemanie stomatologiczne 0,00 0,00 0,00 -

82.9 lecznictwu uadrcwlshowe 0,00 0,00 0,00 -

82.10 pomoc doraźna I trans port sanitarny 0,00 0,00 0,00 -

programdw adrzwateych Seansowanych ae śrudbdw
0,00 0,00 0,00 -

82.12 źwiadoaeeia npieki adrewoteej koetraktnwaee odrębnie 0,00 0,00 0,00 -

medycane oraa Ich naprawa, ° btdrych mewa w
0,00 0,00 0,00 -

82,14 refundacja,atego: 0,00 0,00 0,00 -

02 04 1
netandaoja lebdw, drodkdw spciywcayth specjalnego przeoracaenlo

0,00 0,00 0,00 -

aywleclowegc orza wyrobow medyoenyoh dostępnyoh wop tece co receptę

02.142 rełurdaoja iebdw, o ktdrych mowa w ort. 15 ust. 2 pkol? ustawy 0,00 0,00 0,00 -

02 14 S
retardacja śrcdkdw apcjywccych specjalnego praeoeocoenla żywieniowego, a

0,00 0,00 0,00 -

ktorych mowa w ort. 11 ust. 2 pkt 10 ustawy

82.10
rezerwa na kosmy realiaaoji codad wynikających

545 002,00 470 431,00 60 600,01 01,40%
a pnepiadw a koordynacji

82,16
eeoerwaeapobrycle beaotdw dwiadczed epicki adruwatnej craa rełundocji

0,00 0,00 0,00 -

02.16 O rezerwo, ° której mowa w art. 110 ust.? pkt? lit, u ustawy 0,00 0,00 0,00 -

BZU?
rezerwa na bosaty świadczeń epicki zdrowotnej

0,00 0,00 0,00 -

c ramach migmcjlukeapieczaeych

02.18 beany świadczeń epicki adrowotnej alit ubiegłych 0,00 0,00 0,00 -

50 000,00 36 107,60 13 002,31 12,40%

82O
a dzlnansowaeleprngramdwpollpbladeawoteeiea podstawie

0,00 0,00 0,00 -

83 Susały programdw polityki adeowoteej reallaawanych na almeole 5,00 0,00 0,00 -

04 Kosaay reallaacji aadad zespołdw ratownictwa medycznego 5,00 0,00 0,00 -

Kasaty Inaneowania leku, drndha apoływczego specialnego praseramaela
00 żywienIowego craa wyroku medyczeege w części Seansowanej a budżetu 0,00 0,00 0,00 -

państwa agodela o art. d3a ust 3 uatawy

Be CałkowIty kudleona refundację) 82.3.1.1082.3.2.1082.140 82.16.1) 0,00 0,00 0,00 -

C WPN1K NA DZIAŁALNOŚCI) A-0) -340 114,32



Rocune sprawozdanie z wykonania pianu finansowego NFZ na 2017 rok

CENTRAli NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

wtfl Ii

Obowl4qoypIan ykonanl.piana
R

Uda ł”,łtonsoia
POS Wyaooaejótnl.nI. łln.nsoos NFi na Hnonsow.zo NFi os 2017

pos -pos 4) oąI,”o 3)

D goyadtekn6tt.oy)na) Di*,...O$) 233 639,50 156 17243 67 46657 11.12%

01 audyni. nrat.tiałdw I annrgil 3 632,00 2 706,10 925,60 74,51%

DZ ustu6iabon 115 586,00 96 315,65 11 210,35 85,06%

03 podatki I oploty, t.ao 113,01 463,42 249,58 65,00%

podatki utsnowiR,e dookody wiosn. jednostek sarnorotdu terytorlalneRa, W
10000 3605 6395 36,05%

tym

03.1 1 podatek od nlnruohonmośoi 100,00 36,05 63,95 36,05%

03,2 opłaty stanowi4oe donłiody wiosn. jednostek sanmorałdu terytorialnego 94,00 52,61 41,39 55,97%

03.3 VAT 22,00 0,09 21,01 4,05%

03.4 podatek okoyoowy 0,00 0,00 0,00 -

03.5 wpioty no PFRON 382,00 341,78 40,22 89,47%

03.6 Inne 115,00 32,09 82,91 27,90%

04 wyno1noda.nla, w tOno 38 349,00 31 980,29 368,71 99,04%

04.1 wynagrodzenia beoosobowe 358,00 272,72 85,28 76,18%

DS ubeapiasaenia społacunn I inne iwiodwenio, O tego 9 402,00 8 301,34 1 100,66 88,29%

00.1 składki na Fnduso Ubeop,eoarri Społeoanyoh 6 522,00 5 919,78 602,22 90,77%

052 składki na Fundusz Pnaoy 930,00 722,05 267,95 77,64%

053 składki na Fundusz Gwurantowanyth Swiadooeń Pratnwnicoyth 0,00 0,00 0,00 -

654 posootołe uw,odotpnia 1950,00 1 659,51 290,49 95,10%

DS knaoty funkojunowonl. Rady Fndunao 50,00 24,75 25,25 49,50%

07 awnrtyoooj. ttodkdw tnwołyoh oraa wartołol nientateniainyoh I prawnyoh 64 000,00 17 105,58 46860,12 26,73%

DO pozostała kosoty adtninistranyjne 1607,00 1 215,00 632,00 66,86%

Poaossołe ptoyshody 414 738,77

P PozoWało kutasy) P14.*F4) 41 220,00 33 446,47 7 773,53 81.14%

wydanie iutrayrnunie kart nbeopłeooenia iw tym ooęioi stalyoh I aami.nnyoh
540,00 506,46 33,54 93,79%Lsląoe000k usług medyoonythj oraz teoept

F2 rezerwa na aobowrą000la wynikająte a pontpnwań sydowyoh 680,DJt 0,00 680,00 0,00%

P3 I nn. teorrwy 0,00 0,00 0,00 -

P6 Inne kousty 40 000,00 32 940,01 7 059,99 82,35%

Proyokodyłtso suw )G1 Gl) 54 01653

01 odsetki uoyokano o lokat 55 138,48

12 Inne prtyokndy Onansowo 28 878,05

H K saty 81 We 1995000 5 264,68 25214*8 26 39%

WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO
-4537304

J PRZYCHODY - ogdłent 806 516,87

K KOSZTY-o6dłetn 851 923,91

data aporuądoanlan 16-05-2litr. sponaądoyI Oyrekton OK Centrali NFi kontskt

sstwisrdaH: p.o. Prezesa NFi kontakt

Omdwlenie; w oaRŚol opisowej do r000nego sprawozdania o konania planu Onanuowego NFZ no 2017


