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W odpowiedzi na pismo z 9 kwietnia 2020 r. dotyczące trudnej sytuacji ekonomicznej 

świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne 

w okresie epidemii COVID 19, proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

W okresie epidemii COVID 19, zgodnie z:

1) § 6 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 

poz.491);

2) § 8 ust. 2 pkt 1 lit. f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz.U. poz. 566, 577 i 624);

3) § 8 ust. 2 pkt 1 lit. f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 658)

- działalność polegająca na sprzedaży wyrobów medycznych nie została ograniczona. 

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, mogą być wystawiane w ramach 

teleporad za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 

Informacje dotyczące wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń przekazywane były na 

bieżąco w komunikatach na stronie Centrali NFZ1. 

1 Komunikat z 17 marca 2020 r.https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dotyczacy-
wystawiania-potwierdzania-i-realizacji-zlecen-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne,7651.html 
Komunikat z 27 marca 2020r. https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dotyczacy-
wystawiania-potwierdzania-i-realizacji-zlecen-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne-po-1-kwietnia-2020-r-
,7672.html
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W związku z przepisami zawartymi w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

14 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (poz. 437), należy wskazać, że umowa o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne nie określa kwoty 

zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy2. Zasady finansowania ze środków 

publicznych wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom na zlecenie osoby 

uprawnionej określa ustawa o refundacji3oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia wydane 

na podstawie art. 38 ust. 4 tej ustawy. Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone 

w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym4 zawierającym 

szczegółowe informacje o zrealizowanych zleceniach na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii w przypadku niektórych ograniczeń, nakazów 

i zakazów wskazuje już konkretne daty ich obowiązywania. 

Leszek Szalak
Dyrektor 
Departamentu Świadczeń Opieki  Zdrowotnej
/dokument podpisany elektronicznie/

2 Art. 159 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.).
3 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357).
4 § 23 ust. 1 i 3 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 ze zm.).
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