Departament
Zdrowia Publicznego i Rodziny

Warszawa, 03 kwietnia 2020 r.

ZPP.743.61.2020

Zespół Centrum Zdrowia
Psychicznego w Cieszynie

Szanowni Państwo,
Odpowiadając na pismo z dnia 2 kwietnia 2020 r. dotyczące interpretacji § 24
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu
pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 852 z późn. zm.)
w zakresie terminu zwrotu niewykorzystanych środków do NFZ, Departament Zdrowia
Publicznego i Rodziny zwraca się z uprzejmą prośbą o przyjęcie poniższego.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia pilotażowego pierwsze rozliczenie wydatkowania
środków, o którym mowa w § 24 ust. 1 i 2 następuje najpóźniej w terminie 90 dni od dnia
upływu okresu rozliczeniowego kończącego się 31 grudnia 2019 r.
W ocenie Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny termin 90 dni liczony jest od
dnia 1 stycznia 2020 r., co powoduje, iż termin rozliczenia wydatkowania środków
upłynął z dniem 31 marca 2020 r.
Jednocześnie odnosząc się do terminu ewentualnego zwrotu środków, wskazanego
w § 24 ust. 2, zgodnie z rozporządzeniem pilotażowym zwrot ten powinien nastąpić
w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż w okresie 3 miesięcy po
rozliczeniu wydatkowania środków, co w opinii Departamentu oznacza nie później niż do
30 czerwca 2020 r.
W związku z tym, że dotychczasowy wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w ramach programu pilotażowego w centrum zdrowia określony przez
Prezesa NFZ nie został jeszcze w zakresie wyżej opisanego problemu dostosowany do
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stanu prawnego obowiązującego od 29 października 2019 r. w opinii Departamentu
ewentualny zwrot środków powinien nastąpić nie później niż w okresie 3 miesięcy po
rozliczeniu wydatkowania środków, czyli nie później niż do 30 czerwca 2020 r.
Jednocześnie odnosząc się do szczegółowych informacji dotyczących zwrotu środków
tj. druków raportowania czy formy, Departament zwraca się z prośbą o kontakt
z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ.

Z poważaniem,
Dariusz Poznański
zastępca dyrektora
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:
1. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia,
2. Marek Balicki, Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii.
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