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Szanowny Panie Przewodniczący,
W nawiązaniu do skierowanego do Prezesa Rady Ministrów pisma z dnia 23 marca br.
w sprawie Tarczy Antykryzysowej uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji
z zakresu kompetencji Ministra Zdrowia.
W kwestii finansowania systemu ochrony zdrowia informuję, że na cele związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w zakresie zdrowia
w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano kwotę 10,1 mld zł. Środki te
przeznaczone będą m.in. na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z art. 9
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)
Dodatkowo, dla wojewodów zostały uruchomione z budżetu państwa dodatkowe środki
w wysokości ponad 185 mln zł z przeznaczeniem na zakupy i prace dostosowawcze dla
szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych, a także na zakup przez wojewodów od
przedsiębiorstw środków ochrony osobistej (m.in. maski, fartuchy, rękawice, środki do
dezynfekcji), które zostały następnie przekazane do Centralnej Bazy Rezerw SanitarnoPrzeciwepidemicznych i są dystrybuowane do podmiotów leczniczych.
Ponadto, w celu realizacji polecenia Prezesa Rady Ministrów, Wojewoda Mazowiecki
otrzymał 100 mln zł z przeznaczeniem dla Agencji Rozwoju Przemysłu na kolejne zakupy
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Uruchomione zostały również środki budżetowe w wysokości ponad 900 mln zł dla
Ministra Zdrowia z przeznaczeniem m.in. na doposażenia laboratoriów, zakupy sprzętu,
testów oraz środków ochrony, a także dla Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację
świadczeń związanych z COVID-19 i Agencji Badań Medycznych na opracowanie
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Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z przywołaną wyżej ustawą z dnia 2 marca 2020
r. dodatkowe środki na świadczenia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 pochodzą z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister
właściwy do spraw zdrowia oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Oznacza to,
że finansowanie zapobiegania i zwalczania epidemii COVID-19 nie odbędzie się
kosztem innych świadczeń, za które płaci Narodowy Fundusz Zdrowia.
Dodatkowo na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 przeznaczone zostały
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 środki w wysokości
650,7 mln zł, w tym 550 mln zł z budżetu środków europejskich oraz 100,7 mln zł ze
środków krajowych na współfinansowanie wydatków w ramach tego programu. W roku
2020 wydatkowane zostanie 629,3 mln zł a na początku 2021 r . 21,4 mln zł.
Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu
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