
ZARZĄDZENIE Nr 130/2021/DEF 

PREZESA 

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

 
 

z dnia 09.07.2021 r. 

 

w sprawie określenia współczynników korygujących dotyczących świadczeń 

udzielanych przez pracowników wykonujących zawód medyczny 

oraz przy udziale pracowników działalności podstawowej, innych niż 

pracownicy wykonujący zawód medyczny, a także lekarzy i lekarzy dentystów 

posiadających specjalizację 

 

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

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

z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.1)), oraz § 16 ust. 4d - 5 załącznika do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.2)) 

zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. 1. Określa się współczynniki korygujące, o których mowa w § 16 ust. 4d 

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

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczące 

świadczeń udzielanych przez pracowników wykonujących zawód medyczny oraz przy 

udziale pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący 

zawód medyczny. 

2. Od dnia 1 lipca 2021 r. miesięczna wartość współczynnika korygującego, 

o którym mowa w ust. 1, jest równa kwocie dodatkowych środków przeznaczonych na 

pokrycie kosztów podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników, o których 

mowa w ust. 1, ustalonej zgodnie z informacją sporządzoną przez świadczeniodawcę 

na podstawie § 2 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1235). 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 
1578, 1875, 2112 i 2345 oraz z 2021 r. poz. 97, 159 i 694. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia Ministra Zdrowia zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2020 r. poz. 437, 547, 696, 1548, 2512 i 2305 oraz z 2021 r. poz. 93 i 1235. 



3. Wykaz zakresów świadczeń odpowiadających współczynnikom 

korygującym, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 
§ 2. 1. Określa się współczynniki korygujące, o których mowa w § 16 ust. 4e 

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

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczące 

świadczeń udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację. 

2. Od dnia 1 lipca 2021 r. miesięczna wartość współczynnika korygującego, 

o którym mowa w ust. 1, jest równa wartości sumy kwot zobowiązań z tytułu świadczeń 

udzielanych przez osoby, o których mowa w ust. 1, określonych w umowie o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej za czerwiec 2021 r. 

3. Wykaz zakresów świadczeń odpowiadających współczynnikom korygującym, 

o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 
 

§ 3. Przekazanie przez świadczeniodawcę do właściwego ze względu na miejsce 

zawarcia umowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia rachunku 

uwzględniającego współczynniki korygujące, o których mowa w § 1 i 2, stanowi 

potwierdzenie przeznaczenia środków wynikających z ustalenia tego współczynnika 

korygującego na wynagrodzenia osób, o których mowa w § 1 i 2. 

 
§ 4. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego 

Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie przepisów 

zarządzenia do postanowień umów, o których mowa w § 1 i 2. 

 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, 

mocą od dnia 1 lipca 2021 r. 

 
 

 
PREZES 

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

Bernard Waśko 

W zastępstwie p.o. PREZESA NFZ 


