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203. Takie ujęcie nasuwa jednak wątpliwości biorąc pod uwagę przede wszystkim 

terminowy charakter przekazywania samych środków przeznaczonych na 

podwyższenie wynagrodzeń. Zgodnie bowiem z § 16 ust. l a załącznika projektu 

rozporządzenia „Prezes Funduszu ustala kapitacyjną stawkę roczną w sposób 

gwarantujący środki na wypłatę kwot, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 3" tj. 

w przedziale czasowym gdzie datą graniczną jest 31 sierpnia 2019 r. W konsekwencji 

może to oznaczać, że mamy tutaj do czynienia jednak tylko z dodatkiem do 

wynagrodzeń, który ma być wypłacany w określonym przedziale czasu. 

Na marginesie warto w tym miejscu wskazać, że sama redakcja przepisu § 16 ust. l a 

jest nieczytelna, ponieważ zagwarantowane są środki określone tylko w § 4 ust. 6 pkt 

3. Przepis ten wymaga, więc wykładni celem ustalenia, że podwyższenie stawki 

kapitacyjnej obejmuje również wcześniejsze przedziały czasowe określone w § 4 ust. 

6 pkt 1 i 2. W przedstawionym projekcie rozporządzenia brak jest również 

jednoznacznego wskazania (nota bene podobny problem wystąpił także przy 

realizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej) w zakresie uregulowania składek na 

ubezpieczenie społeczne po stronie płatnika (podstawa prawna - ustawa z 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U. 2015.121 j.t. z późn. 

zm.). Powoduje to w konsekwencji wątpliwość, z jakich środków będą regulowane 

składki od tych wynagrodzeń. Kwestia ta powinna być niewątpliwie precyzyjne 

określona. 

Bardzo poważne zastrzeżenia nasuwa również redakcja § 4 ust. 8 projektu 

rozporządzenia, gdzie z jednej strony przepisy § 2 ust. 3-10 podlegają wyłączeniu 

przy umowach o udzielanie świadczeń podstawowa opieka zdrowotna, a następnie 

zawarte jest wskazanie, że „ § 2 ust. 8-10 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio". 

Na tle takiej redakcji tego przepisu można mieć wątpliwość dotyczącą już samego 
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