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 Zwracam się z prośbą o zwiększenie wartości punktu przeliczeniowego w zakresie świadczeń 

stomatologicznych podczas najbliższego aneksowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych do kwoty 1,25 zł/pkt. 

 Powyższą prośbę motywuję koniecznością dostosowania się przez właścicieli podmiotów leczniczych 

do zapisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. 2017 poz. 

1473, z późn. zm.), a także do nowelizacji tej ustawy i wchodzących z dniem 1 lipca 2019 r. w życie przepisów, 

na mocy których podwyższa się poziom kwoty bazowej do wyliczenia najniższych wynagrodzeń zasadniczych 

z kwoty 3900 zł do 4200 zł. Należy zauważyć, że wywiązanie się z określonych w ustawie obowiązków 

powoduje znaczący wzrost kosztów pracodawcy, który nie idzie proporcjonalnie w parze z wartością 

punktową warunków obecnych umów z POW NFZ. W tym miejscu nadmieniam, że zakład, którym kieruję 

zatrudnia … lekarzy posiadających specjalizację w łącznym wymiarze czasu pracy wynoszącym … etatu, … 

lekarzy nie posiadających specjalizacji w łącznym wymiarze czasu pracy … etatu, … higienistek w łącznym 

wymiarze czasu pracy … etatu, … asystentek w łącznym wymiarze czasu pracy … etatu. 

 Istotnym podkreślenia jest to, że w chwili zatrudniania pracowników medycznych w podmiotach 

leczniczych konieczność dostosowania finansów do zapisów przedmiotowej ustawy nie była znana ich 

kierownictwu w dniu podpisywania protokołów uzgodnień z POW NFZ. 

 Kolejnym argumentem przemawiającym za koniecznością zwiększenia wyceny wartości  umów z POW 

NFZ, jest fakt zintensyfikowania częstotliwości dokonywania procesów sterylizacji i dekontaminacji w 

praktykach stomatologicznych celem dostosowania procedur do wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Państwowego Zakładu Higieny w tym zakresie. Wymóg m.in. częstszego wykonywania testów 

biologicznych stosownie zwiększa nakłady pieniężne ponoszone przez podmioty lecznicze na te cele i jest 

kolejnym powodem niniejszego wniosku. Są nim także pozostałe rokrocznie wzrastające koszty prowadzenia 

zakładu, takie jak zakup materiałów i preparatów, czynsz za wynajem pomieszczeń, opłata za prace 

protetyczne, zdjęcia rentgenowskie, odbiór odpadów medycznych etc. 

 Wyżej wymienione przesłanki mają swe wyraźne uzasadnienie również w kontekście długotrwałego, 

tj. od 01 stycznia 2012r. braku podwyższenia wartości umów z NFZ w zakresie stomatologii i potrzeby 

dostosowania ich warunków do aktualnych kosztów gospodarczych i administracyjnych. 

 Z uwagi na powyższe, proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszej prośby. 
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