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Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027, z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 118 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Planowane Êrodki na pokrycie kosztów finan-
sowania przez oddzia∏y wojewódzkie Fundu-
szu Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej dla ubezpie-
czonych, z wy∏àczeniem Êrodków odpowiada-
jàcych przychodom wymienionym w art. 125,
dzieli si´ pomi´dzy oddzia∏y wojewódzkie Fun-
duszu uwzgl´dniajàc: 
1) liczb´ ubezpieczonych zarejestrowanych

w oddziale wojewódzkim Funduszu; 
2) wydzielone, wed∏ug wieku i p∏ci, grupy

ubezpieczonych oraz wydzielone grupy
Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej, w tym Êwiad-
czenia wysokospecjalistyczne; 

3) ryzyko zdrowotne odpowiadajàce danej gru-
pie ubezpieczonych, w zakresie danej grupy
Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej, w porówna-
niu z grupà odniesienia.”;

2) w art. 124:

a) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Prezes Funduszu, po poinformowaniu mini-
stra w∏aÊciwego do spraw zdrowia i mini-
stra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych, mo˝e dokonaç przesuni´cia kosztów
w planie finansowym centrali Funduszu
oraz przesuni´cia kosztów w ramach kosz-
tów administracyjnych w planie finanso-
wym Funduszu, a tak˝e dokonaç zmiany pla-
nu finansowego w zakresie Êrodków przeka-
zywanych Narodowemu Funduszowi Zdro-
wia z dotacji bud˝etu paƒstwa.

5. Dyrektor oddzia∏u wojewódzkiego Fundu-
szu, po poinformowaniu Prezesa Funduszu,
mo˝e dokonaç przesuni´cia kosztów w ra-
mach kosztów przeznaczonych na Êwiadcze-
nia opieki zdrowotnej w planie finansowym
oddzia∏u wojewódzkiego Funduszu.”,

b) ust. 7 i 8 otrzymujà brzmienie:

„7. Prezes Funduszu podejmuje decyzj´ o uru-
chomieniu rezerwy, o której mowa
w art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. b, oraz rezerwy,
o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. b, po

poinformowaniu ministra w∏aÊciwego do
spraw zdrowia oraz ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych. Prezes Fundu-
szu podejmuje decyzj´ o uruchomieniu re-
zerwy, o której mowa w art. 118 ust. 2
pkt 2 lit. b, na wniosek dyrektora oddzia∏u
wojewódzkiego Funduszu.

8. Zmian planu finansowego Funduszu, o któ-
rych mowa w ust. 1—3, dokonuje si´ zgod-
nie z zasadami okreÊlonymi w art. 118, z za-
strze˝eniem, i˝ w przypadku zmiany planu
finansowego Funduszu przewidujàcej
zwi´kszenie planowanych kosztów Êwiad-
czeƒ opieki zdrowotnej oddzia∏ów woje-
wódzkich Funduszu, zasady okreÊlone
w art. 118 ust. 3 stosuje si´ do kwoty zwi´k-
szenia tych kosztów.”;

3) w art. 127:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Funduszu mo˝e zaciàgaç po˝yczki
i kredyty, po uzyskaniu zgody ministra w∏a-
Êciwego do spraw finansów publicznych
i ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia.
WysokoÊç rat kredytów i po˝yczek przypa-
dajàcych do sp∏aty w danym roku nie mo˝e
przekroczyç wysokoÊci rezerwy ogólnej
przewidzianej w planie finansowym na dany
rok.”,

b) dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W przypadku, gdy plan finansowy Funduszu
uwzgl´dnia wykorzystanie Êrodków finanso-
wych pochodzàcych z po˝yczek i kredytów,
o których mowa w ust. 1, lub uwzgl´dnia
sp∏at´ rat tych po˝yczek i kredytów, w cz´Êci
niezaliczanej do kosztów Funduszu, zasady
okreÊlonej w art. 118 ust. 1 nie stosuje si´.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, ró˝-
nica pomi´dzy przychodami a kosztami
w planie finansowym Funduszu nie mo˝e
byç wy˝sza ni˝ ró˝nica pomi´dzy wysoko-
Êcià Êrodków finansowych pochodzàcych
z po˝yczek i kredytów a wysokoÊcià sp∏aca-
nych rat po˝yczek i kredytów, w cz´Êci nieza-
liczanej do kosztów Funduszu, z zastrze˝e-
niem art. 129 ust. 3.”;

4) w art. 129 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. W okresie pomi´dzy przyj´ciem przez Rad´
Funduszu uchwa∏y, o której mowa w ust. 2,
w danym roku oraz przyj´ciem przez Rad´
Funduszu uchwa∏y, o której mowa w ust. 2,
w nast´pnym roku, planowane koszty Êwiad-
czeƒ opieki zdrowotnej w planie finansowym
obowiàzujàcym w tym okresie lub sporzàdza-
nym w tym okresie mogà byç zwi´kszone, przy
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czym ∏àczna wysokoÊç zwi´kszenia planowa-
nych kosztów Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej
w tym okresie nie mo˝e byç wi´ksza ni˝ wyso-
koÊç funduszu zapasowego. W tym przypadku
nie stosuje si´ zasady okreÊlonej w art. 118
ust. 1.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przy
ustalaniu wysokoÊci Êrodków przekazywanych
poszczególnym oddzia∏om wojewódzkim Fun-
duszu na finansowanie Êwiadczeƒ opieki zdro-
wotnej uwzgl´dnia si´ w szczególnoÊci wyniki
finansowe oddzia∏ów wojewódzkich Funduszu
za poprzednie lata obrotowe.”.

Art. 2. WysokoÊç kosztów finansowania Êwiad-
czeƒ opieki zdrowotnej przez dany oddzia∏ wojewódz-
ki Narodowego Funduszu Zdrowia w planie finanso-
wym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 rok,
o którym mowa w art. 121 ust. 3 i 5 oraz art. 123
ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, nie mo˝e byç
ni˝sza ni˝ wysokoÊç kosztów finansowania Êwiadczeƒ
opieki zdrowotnej przez ten oddzia∏ wojewódzki Naro-
dowego Funduszu Zdrowia w planie finansowym Na-
rodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok, obowiàzu-
jàcym w dniu 30 czerwca 2009 r. W pozosta∏ym zakre-
sie, przy sporzàdzaniu planu finansowego Narodowe-
go Funduszu Zdrowia na 2010 rok, stosuje si´ przepi-
sy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà.

Art. 3. 1. Przepisy art. 124 ust. 4, 5, 7 i 8, art. 127
ust. 1 i 3 i art. 129 ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, sto-
suje si´ do planu finansowego Narodowego Fundu-
szu Zdrowia poczàwszy od 2009 roku.

2. Przepis art. 118 ust. 3 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, sto-
suje si´ do planu finansowego Narodowego Fundu-
szu Zdrowia poczàwszy od 2010 roku.

3. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, w ter-
minie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy, dokona zmiany planu finansowego Narodowego
Funduszu Zdrowia na 2010 rok wynikajàcej z niniej-
szej ustawy. Do zmiany tej stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 121 ust. 1—4 ustawy, o której mowa
w art. 1.

4. WysokoÊç kosztów finansowania Êwiadczeƒ
opieki zdrowotnej przez dany oddzia∏ wojewódzki Na-
rodowego Funduszu Zdrowia w planie finansowym
Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok, o któ-
rym mowa w art. 121 ust. 3 i 5 oraz art. 123 ust. 3 usta-
wy, o której mowa w art. 1, nie mo˝e byç ni˝sza ni˝
wysokoÊç kosztów finansowania Êwiadczeƒ opieki
zdrowotnej przez ten oddzia∏ wojewódzki Narodowe-
go Funduszu Zdrowia w planie finansowym Narodo-
wego Funduszu Zdrowia na 2010 rok, zmienionym
zgodnie z ust. 3.

Art. 4. 1. Na wniosek dyrektora w∏aÊciwego od-
dzia∏u wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdro-
wia, za zgodà Êwiadczeniodawcy, obowiàzywanie
umowy o udzielanie Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej za-
wartej na okres do dnia 31 grudnia 2009 r. i realizowa-
nej w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, mo˝e zo-
staç przed∏u˝one na okres nie d∏u˝szy ni˝ do dnia
31 grudnia 2010 r.

2. W przypadku gdy w wyniku przed∏u˝enia, o któ-
rym mowa w ust. 1, ∏àczny okres obowiàzywania
umowy o udzielanie Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej
przekracza 3 lata, stosuje si´ odpowiednio art. 156
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 7 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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