
Plan zakupu świadczeń na rok 
2023

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/2022/MOW Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z 24 listopada 2022 roku
w sprawie opinii do projektu planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2023, 
w tym również w zakresie zgodności z krajowym planem transformacji i wojewódzkim planem transformacji



Realizacja powyższego celu odbywa się poprzez 
zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej poprawiającej zdrowotność obywateli, 

zmiany w systemie opieki zdrowotnej, poprawę jakości i dostępu do świadczeń zdrowotnych 
oraz lepszego dopasowania opieki zdrowotnej do zmieniających się trendów demograficznych.

Zatem 
wizją przyświecającą projektowi planu zakupu świadczeń 

jest przyjazny i efektywny system ochrony zdrowia przyczyniający się do 
poprawy dobrostanu społeczeństwa.

Oczekiwanym efektem realizacji planu zakupu świadczeń 
jest wydłużenie trwania życia w zdrowiu i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa
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Planu zakupu świadczeń przygotowano:

 na okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.,

 w oparciu o środki określone w planie finansowym Oddziału na rok 2023,

 z uwzględnieniem priorytetów ogólnopolskich wskazanych przez Centralę NFZ oraz zadań 
wynikających z Wojewódzkiego Planu Transformacji na lata 2022 - 2026,

 z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących cen jednostkowych (zmiany wprowadzone w lipcu 
i sierpniu 2022 r. np. cena w ryczałcie PSZ z 1,21 zł na 1,62 zł),

 utrzymanie dostępności do świadczeń  na poziomie nie niższym niż w roku 2022.

Ogólne założenia
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Środki na zakup świadczeń – porównanie roku 2022 i 2023

12 715 050 000,00 zł

16 706 028 227,30 zł

18 628 025 650,68 zł
18 349 749 000,00 zł

Plan finansowy Oddziału 2022 r
(wg stanu na 6 grudnia 2021 r.)

Plan finansowy Oddziału 2022 r
(wg stanu na 6 czerwca 2022 r.)

Plan finansowy Oddziału 2022 r
(wg stanu na 6 października 2022

r.)

Plan finansowy na 2023 r.

3 990 978 227,30 zł

1 921 997 423,38 zł

-278 276 650,68 zł
Plan fin 2022 (czerwiec 
2022/grudzień 2021)

Plan fin 2022 (październik 
2022/czerwiec 2022)

plan fin 2023 / plan fin 
2022 (październik 2022)

Wzrost/spadek kwot ujętych w planie finansowym Oddziału 2022 - 2023
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Środki na zakup świadczeń – porównanie roku 2022 i 2023

Środki na zakup świadczeń w podziale na rodzaje

Plan finansowy Oddziału 2022 r 
(wg stanu na 6.12.2021 r.) 

w tym upoważnienia Centrali NFZ, 
rezerwy MOW NFZ

Plan finansowy Oddziału 2022 r 
(wg stanu na 20.06.2022 r.) 

w tym upoważnienia Centrali NFZ, 
rezerwy MOW NFZ

Plan finansowy Oddziału 2022 r 
(wg stanu na 6.10.2022 r.) 

w tym upoważnienia Centrali NFZ, 
rezerwy MOW NFZ

Plan finansowy na 2023 r. 
(wg stanu na 16.11.2022 r.) 

w tym upoważnienia Centrali NFZ, 
rezerwy MOW NFZ

% zmiana planu 
finansowego na 

rok 2023 w 
stosunku do 

aktualnego planu 
finansowego na 

rok 2022

podstawowa opieka zdrowotna 2 187 468 000,00 2 292 274 000,00 2 392 925 000,00 2 217 635 000,00 92,67%

ambulatoryjna opieka specjalistyczna 1 020 874 000,00 1 383 195 000,00 1 573 624 047,41 2 072 926 000,00 131,73%

leczenie szpitalne 6 218 242 000,00 9 670 309 000,00 10 875 903 623,80 9 661 967 000,00 89,19%

ratunkowy dostęp do technologii lekowej 25 343 000,00 35 736 000,00 35 756 000,00 62 786 000,00 175,60%

świadczenia wysokospecjalistyczne 64 192 000,00 65 947 000,00 77 487 000,00 76 024 000,00 98,11%

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 659 712 000,00 672 278 000,00 723 655 000,00 834 701 000,00 115,35%

rehabilitacja lecznicza 668 555 000,00 687 533 000,00 828 912 232,51 906 789 000,00 109,40%

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach 
opieki długoterminowej

340 378 000,00 328 918 000,00 370 029 589,09 472 579 000,00 127,71%

opieka paliatywna i hospicyjna 119 439 000,00 120 051 227,30 135 675 721,05 166 033 000,00 122,37%

leczenie stomatologiczne 303 581 000,00 305 713 000,00 334 639 000,00 378 189 000,00 113,01%

lecznictwo uzdrowiskowe 2 492 000,00 3 092 000,00 3 092 000,00 4 000 000,00 129,37%

pomoc doraźna i transport sanitarny 33 493 000,00 37 293 000,00 41 729 000,00 32 795 000,00 78,59%

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych 
finansowanych ze środków własnych Funduszu

41 183 000,00 41 498 000,00 45 190 300,02 66 935 000,00 148,12%

świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane 
odrębnie

351 658 000,00 354 213 000,00 391 699 136,80 468 392 000,00 119,58%

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

228 620 000,00 228 621 000,00 229 929 000,00 285 830 000,00 124,31%

koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach 
programów pilotażowych, o których mowa w art. 
48e ustawy

94 516 000,00 121 227 000,00 173 435 000,00 270 805 000,00 156,14%

Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa 
medycznego

355 304 000,00 358 130 000,00 394 344 000,00 371 363 000,00 94,17%

Razem 12 715 050 000,00 16 706 028 227,30 18 628 025 650,68 18 349 749 000,00 98,51%
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Struktura planowanych kosztów świadczeń na 2023 r. 
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NiŚOZ; 6,72%

POZ kapitacja; 
87,00%

POZ porady i 
wizyty; 0,65%

Pozostałe 
koszty; 5,63%

PLAN FINANSOWY ODDZIAŁU NA ROK 2022 –
2 393 925 000 ZŁ

NiŚOZ; 8,84%

POZ kapitacja; 
85,21%

POZ porady i 
wizyty; 0,96%

POZ - budżet 
powierzony; 4,27% Pozostałe koszty; 

0,72%

PLAN FINANSOWY ODDZIAŁU NA ROK 2023 –
2 217 634 998 ZŁ

Podstawowa Opieka Zdrowotna

• Uwzględniono zmianę cen jednostek rozliczeniowych od 1.07.2022 (stawka kapitacyjna, cena jednostkowa świadczeń, ryczałt); od 1.10.2022 
ryczałt NiŚOZ;

• Zabezpieczono środki na realizację zadań wdrażanej opieki koordynowanej w POZ finansowanej w ramach budżetu powierzonego (91 mln zł);

• Zabezpieczono środki na badania wykonywane w ramach budżetu diagnostycznego, o które rozszerzony został w bieżącym roku wykaz badań 
lekarza POZ – 6 dodatkowych badań, w tym szybkie testy do wykonania w trakcie porady (3,5 mln zł).
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Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Ambulatoryjne świadczenia 
diagnostyczne 

kosztochłonne; 17,10%

AOS - Poradnie; 
82,34%

Kompleksowa Ambulatoryjna 
Opieka Specjalistyczna nad 

pacjentem; 0,47%

PLAN FINANSOWY ODDZIAŁU NA ROK 2022 –
1 573 624 047 ZŁ

Ambulatoryjne świadczenia 
diagnostyczne 

kosztochłonne; 17,23%

AOS - Poradnie; 
82,37%

Kompleksowa Ambulatoryjna 
Opieka Specjalistyczna nad 

pacjentem; 0,40%

PLAN FINANSOWY ODDZIAŁU NA ROK 2023 -
2 072 926 000 ZŁ

• Uwzględniono zmianę cen jednostek rozliczeniowych od lipca 2022 r. - zmiana średniej ceny z 1,19 zł do 1,57 zł;
• Zaplanowano zwiększenie liczby świadczeń w zakresach: pierwszorazowych, ASDK, diagnostyki onkologicznej, zabiegowych oraz dla dzieci i młodzieży (152 mln zł);
• Zaplanowano postępowania konkursowe uzupełniające - realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Planu Transformacji (80 mln zł); 
• Zwiększono poziom finansowania świadczeń w zakresach pierwszorazowych o 14% w stosunku do wartości pierwotnych umów - realizacja priorytetu ogólnopolskiego (20 mln zł).
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Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne, brachyterapia, terapia izotopowa, świadczenia 
wysokospecjalistyczne

(z wyłączeniem programów lekowych i chemioterapii)

Sprzedaż; LSZ - dotacj MZ 
(wysokospecjalistyczne); 

0,91%; 

Sprzedaż; LSZ - ryczałt 
PSZ i współczynniki 
kosztowe; 63,03%; 

Sprzedaż; LSZ -
RDTL; 0,48%; 

Sprzedaż; LSZ finansowane 
odrebnie i poza PSZ; 

35,58%; 

PLAN FINANSOWY ODDZIAŁU NA ROK 2022 –
9 020 739 785 ZŁ

Sprzedaż; LSZ - dotacj MZ 
(wysokospecjalistyczne); 

0,96%

Sprzedaż; LSZ -
ryczałt PSZ i 

współczynniki 
kosztowe; 55,75%

Sprzedaż; LSZ -
RDTL; 0,79%

Sprzedaż; LSZ 
finansowane odrebnie i 

poza PSZ; 42,50%

PLAN FINANSOWY ODDZIAŁU NA ROK 2023 –
8 120 809 000 ZŁ

• Zaplanowano większą liczbę świadczeń w zakresach endoprotezoplastyki, KOS – zawał i KON – pierś o 23 % w stosunku do wartości pierwotnych umów –
realizacja priorytetu ogólnopolskiego (21 mln zł);

• Zaplanowano postępowania konkursowe w zakresach: choroby płuc, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, urologia, chirurgia plastyczna oraz 
ginekologia – celem poprawy dostępności do świadczeń, w szczególności na obszarach, na których ujawniono dodatkowy potencjał (24 mln zł).
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Leczenie szpitalne – programy lekowe, chemioterapia

Programy lekowe -
hospitalizacje; 

7,68%

Chemioterapia -
hospitalizacje; 

11,28%

Programy lekowe - substancje; 
73,14%

Chemioterapia -
substancje; 7,89%

Plan finansowy Oddziału na rok 2022 -
1 968 406 838 zł  

Programy lekowe -
hospitalizacje; 9,20%

Chemioterapia -
hispitalizacje; 

14,33%

Programy lekowe -
substancje; 68,86%

Chemioterapia -
substancje; 7,61%

Plan finansowy Oddziału na rok 2023 -
1 679 968 000 zł 

• Uwzględniono zabezpieczenie dostępu do 15 nowych programów lekowych realizowanych od 2022.
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Zabezpieczenie kosztów finansowania nowych świadczeń gwarantowanych –
programów lekowych oraz zmian w programach lekowych

W wyniku publikacji Obwieszczeń refundacyjnych Mazowiecki OW NFZ zakontraktował w 2022 r. 15 nowych programów lekowych : 

Lp. Nazwa programu lekowego 
szacowany koszt leków w programie                                                                          

na okres I-VI 2023 r. 

1. B.121 Leczenie amifamprydyną pacjentów z zespołem miastenicznym Lamberta-Eatona 204 960,00 zł

2. B.124 Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry 454 224,00 zł

3. B.125 Leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem 1 172 875,00 zł

4. B. 126 Leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek 269 832,00 zł

5. B.127 Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną 359 820,00 zł

6. B.128.FM Leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 11 862 188,00 zł

7. B.129.FM Leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1 5 011 080,00 zł

8. B.130 Leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny 33 056 892,00 zł

9. B.131 Leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą Castlemana 935 946,00 zł

10.
B.132 Stosowanie letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem 
CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych

4 275 252,00 zł

11. B.133 Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą 423 600,00 zł

12.
B.134 Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem 
denosumabu

3 944 262,00 zł

13. B.135 Leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową 1 225 020,00 zł

14. B.136.FM Leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR) 555 851,00 zł

15. B.137.FM Odczulanie wysoko immunizowanych dorosłych potencjalnych biorców przeszczepu nerki 7 616 475,00 zł

Suma 71 368 277,00 zł



Zabezpieczenie kosztów finansowania nowych świadczeń gwarantowanych –
programów lekowych oraz zmian w programach lekowych

Aktualnie trwają prace przygotowawcze w celu zakontraktowania nowych programów lekowych w 2023 r.,                           
wprowadzonych obwieszczeniem refundacyjnym na dzień 1 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 111)

Lp. Nazwa programu lekowego 
szacowany koszt leków w

programie 
na okres I-VI 2023 r. 

1.
B.138.FM Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i 
rdzenia kręgowego (NMOSD)

8 039 850,00 zł

2.
B.139 Leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu 
pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków

16 707 628,08 zł

3. B.140 Leczenie wspomagające zaburzeń cyklu mocznikowego 1 015 310,00 zł

4. B.141 Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym 3 520 000,00 zł

Suma 29 282 788,08 zł

W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją zmiany w zakresie dodania nowych produktów leczniczych bądź nowych wskazań dotyczyły również funkcjonujących 
programów lekowych, przykładowo: 
Nowe leki w programie lekowym B.112 „Leczenie chorych na mukowiscydozę”, w wariantach:

a) Kaftrio i Kalydeco
b) Symkevi i Kalydeco
c) Orkambi

Szacuje się, że koszt zabezpieczenia w leki stosowane w programie 235 pacjentów zidentyfikowanych po nr PESEL w dwóch ośrodkach z województwa mazowieckiego może wynieść 
63 mln zł w okresie styczeń – czerwiec 2023 r.
Lek Zolgensma w programie Lekowym B.102 „Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni” 
Szacuje się, że w przypadku podania leku na rzecz 2 pacjentów miesięcznie koszt świadczeń może osiągnąć 84 mln zł w pierwszym półroczu 2023 r. 
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Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Centra Zdrowia 
Psychicznego; 5,46%

Świadczenia 
Ambulatoryjne; 

19,97%

Świadczenia 
dzienne; 7,47%

Świadczenia 
Opiekuńczo-

Lecznicze; 7,48%

Świadczenia Stacjonarne; 
48,66%

Świadczenia 
Środowiskowej 
Opieki; 10,95%

Plan finansowy Oddziału na rok 2022 –
723 655 000 zł

Centra Zdrowia 
Psychicznego; 10,34%

Świadczenia 
Ambulatoryjne; 

19,79%

Świadczenia 
dzienne; 5,82%

Świadczenia 
Opiekuńczo-Lecznicze; 

8,33%

Świadczenia 
Stacjonarne; 

45,38%

Świadczenia 
Środowiskowej 
Opieki; 10,34%

Plan finansowy Oddziału na rok 2023 –
834 701 000 zł

• Uwzględniono zmianę cen jednostek rozliczeniowych od lipca 2022 r. Średnia zmiana ceny w świadczeniach ambulatoryjnych z 9,38 zł na 12,25 zł, w świadczeniach opieki dziennej z 11,91 zł na 15,06
zł;

• Zaplanowano większą liczbę świadczeń w zakresach dla dzieci i młodzieży, ambulatoryjnych i dziennych (11 mln zł);
• Zaplanowano postępowania konkursowe uzupełniające w zakresach dla dzieci i młodzieży: osób z autyzmem dziecięcym, w hostelach dla uzależnionych, w programie terapii zaburzeń seksualnych –

realizacja zadań Wojewódzkiego Planu Transformacji oraz poprawy dostępności do świadczeń (39 mln zł).
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Rehabilitacja lecznicza

Fizjoterapia 
ambulatoryjna; 32,34%

Fizjoterapia domowa; 
5,67%

REH dzieci z 
zaburzeniami; 7,60%REH kardiologiczna; 

3,46%

REH neurologiczna ; 
11,29%

REH ogólnoustrojowa; 
34,22%

pozostałe REH (REH osób z dysfunkcjami, REH 
pulmonologiczna, opieka lekarska, leczenie 

chorych ze śpiączką); 5,42%

Plan finansowy Oddziału na rok 2022 –
828 912 232 zł

Fizjoterapia 
ambulatoryjna; 

31,78%

Fizjoterapia 
domowa; 

5,22%

REH dzieci z 
zaburzeniami; 

6,96%
REH 

kardiologiczna; 
3,61%

REH 
neurologiczna ; 

12,55%

REH 
ogólnoustrojow

a; 34,47%

pozostałe REH (REH osób z dysfunkcjami, REH 
pulmonologiczna, opieka lekarska, leczenie 

chorych ze śpiączką); 5,40%

Plan finansowy Oddziału na rok 2023 –
906 789 000 zł

• Uwzględniono zmianę cen jednostek rozliczeniowych od lipca 2022 r. Średnia zmiana ceny w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej z 1,07 zł do 1,41 zł, rehabilitacji stacjonarnej z 1,12 
do 1,98 zł;

• Zaplanowano większą liczbę świadczeń w rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym oraz dla osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności  (16,4 mln);

• Zaplanowano postępowania konkursowe – w rehabilitacji kardiologicznej, ogólnoustrojowej stacjonarnej i dla osób z dysfunkcjami – celem poprawy dostępności do świadczeń, w 
szczególności na obszarach niezabezpieczonych oraz realizacja zadań wynikających z wojewódzkiego i krajowego planu transformacji (6,8 mln zł).
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Leczenie stomatologiczne

Chirurgia i 
periodontologia; 

7,64%

Ortodoncja ; 
15,50%

Pomoc doraźna ; 
1,69%

Protetyka; 5,99%

Stomatologia 
ogólna ; 49,06%

Stomatologia specjalistyczna (w 
znieczuleniu ogólnym, po nowotworach, 

AIDS, program ortodontyczny); 5,43% Stomatologia dla 
dzieci i młodzieży 

oraz dentobus; 
14,68%

Chirurgia i 
periodontologia

; 7,65%

Ortodoncja ; 
15,71%Pomoc doraźna ; 

1,95%

Protetyka; 6,46%

Stomatologia ogólna 
; 47,64%

Stomatologia specjalistyczna (w znieczuleniu 
ogólnym, po nowotworach, AIDS, program 

ortodontyczny); 5,61%

Stomatologia dla 
dzieci i młodzieży 

oraz dentobus; 
14,98%

Plan finansowy Oddziału na rok 2023 –
378 189 000 zł

Plan finansowy Oddziału na rok 2022 –
334 639 000 zł

• Uwzględniono zmianę cen jednostek rozliczeniowych od lipca 2022 r. Średnia zmiana ceny w świadczeniach ogólnostomatologicznych (dla dorosłych, dzieci i młodzieży) z 1,03 zł do 1,44 zł, w 
ortodoncji i protetyce z 1,19 zł do 1,70 zł, w pomocy doraźnej z 800 zł do 1860,90 zł;

• Zaplanowano uzupełniające postępowania konkursowe w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne (dla dorosłych i dla dzieci i młodzieży), protetyki i pomocy doraźnej – realizacja priorytetu 
ogólnopolskiego dotyczącego „wyrównania dostępności do stomatologii dziecięcej w skali województwa i kraju” (11,5 mln zł).
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Profilaktyczne Programy Zdrowotne

Badania 
prenatalne; 

40,15%

Rak piersi; 
52,84%

Rak szyjki macicy; 
7,00%

Plan finansowy Oddziału na rok 2022 –
45 190 300 zł

Badania 
prenatalne; 

28,45%

Rak piersi; 
34,20%

Rak szyjki macicy; 
4,61%

Rak jelita 
grubego; 32,75%

Plan finansowy Oddziału na rok 2023 –
66 935 000 zł

• Uwzględniono zmianę cen jednostek rozliczeniowych od lipca 2022 r. Średnie ceny zmieniły się np.: w przypadku profilaktyki raka piesi 9,24 zł do 12,67 zł, a badań prenatalnych z 
11,29 do 14,16 zł;

• Zaplanowano większą liczbę świadczeń w zakresach, w których odnotowano nadwykonania;
• Uwzględniono założenia wojewódzkiego i krajowego planu transformacji w części dotyczącej poprawy dostępności do świadczeń realizowanych w ramach nowych programów -

program badań przesiewowych raka jelita grubego.
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Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Badania genetyczne/ 
zgodnosci tkankowej; 

1,69%

Badania i terapie 
izotopowe; 6,80%

Dializoterapia; 61,46%

KOC; 2,20%

PET; 6,81%

Pompa insulinowa; 
1,29%

Terapia hiperbaryczna; 
3,16%

Żywienie dojelitowe i 
pozajelitowe; 15,93%

pozostałe SOK (Tlenoterpia domowa, pompa baklofenowa, 
DOK, KO-CZR, leczenia ran przewlekłych, opieka nad rodzinami 

z wysokim ryzykiem chorób, telekonsylium); 0,66%

Badania genetyczne/ zgodnosci 
tkankowej; 2,05%

Badania i terapie 
izotopowe; 6,95%

Dializoterapia; 57,36%

KOC; 2,30%

PET; 12,28%

Pompa 
insulinowa; 1,34%

Terapia 
hiperbaryczna; 

1,91%

Żywienie 
dojelitowe i 

pozajelitowe; 
14,27%

pozostałe SOK (Tlenoterpia domowa, 
pompa baklofenowa, DOK, KO-CZR, 

leczenia ran przewlekłych, opieka nad 
rodzinami z wysokim ryzykiem chorób, 

telekonsylium); 1,54%

Plan finansowy Oddziału na rok 
2023 – 468 392 000 zł

Plan finansowy Oddziału na rok 2022 –
391 699 136 zł

• Uwzględniono zmianę ceny jednostek rozliczeniowych od lipca 2022 r. Średnie ceny zmieniły się np.: w hemodializie z 1,01 zł na 1,33 zł; w żywieniu dojelitowym i pozajelitowym z 1,05 zł na 1,46 zł,
• Zaplanowano większą liczbę świadczeń w zakresach w których odnotowano nadwykonania (11,2 mln);
• Zaplanowano uzupełniający konkurs ofert na świadczenia PET (18,7 mln).
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Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

Opieka domowa dla 
pacjentów 

wentylowanych; 
8,93%

Pielęgniarska opieka 
domowa; 18,04%

ZOL/ZPO; 73,03%

Opieka domowa dla 
pacjentów 

wentylowanych; 
7,51%

Pielęgniarska opieka 
domowa; 19,41%

ZOL/ZPO; 73,06%

Plan finansowy Oddziału na rok 2022 –
370 029 589 zł

Plan finansowy Oddziału na rok 2023 –
472 579 000 zł

• Uwzględniono zmianę ceny jednostek rozliczeniowych od lipca 2022 r. Średnia zmiana ceny w ZOL z 27,97 zł do 45,14 zł, w opiece pielęgniarskiej z 27,79 zł do 43,27 zł;
• Zaplanowano uzupełniające postępowania konkursowe (62,6 mln zł);
• Zaplanowano większą liczbę świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej  i ZOL - realizacja priorytetu ogólnopolskiego - „wyrównania poziomu dostępności do świadczeń (…)” oraz działań 

rekomendowanych w Krajowym i Wojewódzkim Planie Transformacji (4,6 mln zł).
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Opieka paliatywna i hospicyjna

Hospicjum domowe; 
49,19%

Hospicjum 
stacjonarne; 49,64%

pozostałe OPH (poradnia medycyny 
paliatywnej, perinatalna opieka 

paliatywna); 1,16%

Hospicjum 
domowe; 44,86%; 

45%

Hospicjum 
stacjonarne; 
54,13%; 54%

pozostałe OPH (poradnia medycyny 
paliatywnej, perinatalna opieka 

paliatywna); 1,01%; 1%

Plan finansowy Oddziału na rok 2022 –
135 675 721 zł

Plan finansowy Oddziału na rok 2023 –
166 033 000 zł

• Uwzględniono zmianę cen jednostek rozliczeniowych od lipca 2022 r. Średnia zmiana ceny z 54,34 zł do 78,62 zł.
• Zwiększono liczbę świadczeń w zakresie hospicjum domowego i poradni medycyny paliatywnej– realizacja priorytetów ogólnopolskich dotyczących „poprawy dostępności do świadczeń w opiece 

paliatywnej i hospicyjnej” dla pacjentów dorosłych i dla pacjentów do 18 r.ż. (2,5 mln zł);
• Zaplanowano uzupełniające postępowania konkursowe na świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci - rekomendacja zawarta w Krajowym i Wojewódzkim Planie Transformacji (0,8 mln zł).
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W ramach środków finansowych przekazanych na 2023 r. przez Centralę NFZ w kwocie 271 mln zł, 
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ będzie finansował następujące programy pilotażowe: 

 program pilotażowy – sieć kardiologiczna (od listopada 2021 r.) – 80 umów w tym 27 POZ,

 profilaktyka 40 PLUS (od lipca 2021 r.) – 160 umów,

 kompleksowa opieka nad pacjentem z SM (od listopada 2022 r.) – 1 umowa,

 program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo 
korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin (od grudnia 2021 r.) – 1 umowa,

 program pilotażowy NFZ (od października 2020 r.) – 2 umowy,

 program pilotażowy Centra Zdrowia Psychicznego (od października 2018 r.) – 9 umów,

 program przezcewnikowej trombektomii mechanicznej (od stycznia 2019 r.) – 3 umowy,

 program kompleksowej opieki nad pacjentem bariatrycznym (KOS-BAR) (od grudnia 2021 r.) – 3 umowy.

Programy pilotażowe
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W roku 2022 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ kontraktował nowe świadczenia nie 
realizowane dotychczas przez Oddział tj.:

 program badań przesiewowych raka jelita grubego – 24 umowy 
(bez objawów klinicznych sugerujących nowotwór jelita grubego, które nie miały wykonanej kolonoskopii w ostatnich 10 latach, oraz spełniają kryterium 

wiekowe:   (1) 50-65 lat lub (2) 40-49 lat tylko osoby posiadające krewnego pierwszego stopnia u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego),

 program pilotażowy – sieć kardiologiczna 80 umów, w tym 27 POZ,

 profilaktyka 40PLUS - 160 umów,

 kompleksowa opieka nad pacjentem z SM – 1 umowa (WIM),

 program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży 
problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin – 1 
umowa (SZPZLO Warszawa-Mokotów),

 opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania 
na raka piersi lub raka jajnika – 3 umowy,

 opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania 
na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy – 3 umowy.

Nowości 2022 - 2023
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Konkursy ofert na rok 2023 – postępowania uzupełniające

RODZAJ ŚWIADCZEŃ
planowane do przeprowadzenia postępowania  

konkursowe

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA I kw. 2023

LECZENIE STOMATOLOGICZNE I półrocze 2023 

LECZENIE SZPITALNE

LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY
styczeń 2023

LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY LEKOWE
grudzień 2022

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA styczeń 2023

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ I półrocze 2023 

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE styczeń 2023

REHABILITACJA LECZNICZA I kw. 2023

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE I kw. 2023

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE grudzień 2022
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Przewidywane deficyty – do uzupełnienia w trakcie 2023 roku 

 POZ – ok. 270 mln zł 
Umowy POZ nie zawierają kwot zobowiązań, zmiana wartości w zależności od liczby 
realizatorów opieki koordynowanej.

 LSZ - oddziały – ok. 660 mln zł 
Warunki finansowania zostaną zaproponowane na I półrocze 2023 r.

 LSZ - programy terapeutyczne i chemioterapia – około 130 mln zł
Warunki finansowania zostaną zaproponowane na I półrocze 2023 r. 

 REH – około 70 mln zł 
W umowach PSZ warunki finansowania na I półrocze 2023 r.

 STM – około 200 mln zł 
Jest to kalkulacja oparta na projektowanych modyfikacjach - zmiana wartości w zależności 
od terminu i zakresu zmian.
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Dziękuję za uwagę.


