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Szanowny Panie

W odpowiedzi na przekazany w dniu 10 lutego 2023 roku, za pośrednictwem wiadomości e-
mail, wniosek o udzielenie informacji publicznej, Departament Budżetu i Finansów (dalej 
Departament) uprzejmie informuje, co następuje. 

W odpowiedzi na pytanie nr 1:

Jakie środki przeznaczono na świadczenia zdrowotne na rzecz osób poniżej 18 roku życia z 
Funduszu Medycznego w 2022 roku?

W 2022 r. w ramach środków Funduszu Medycznego zaplanowanych w  subfunduszu 
terapeutyczno-innowacyjnym na świadczenia zdrowotne na rzecz osób poniżej 18 roku 
życia przekazane zostały środki w kwocie 630 mln zł.

W odpowiedzi na pytanie nr 2:

Jakie środki przeznaczono na świadczenia zdrowotne osób poniżej 18 roku w ramach 
poszczególnych czterech subfunduszy w 2022 roku?

W ramach środków Funduszu Medycznego w zakresie :

1. Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej, Subfunduszu Modernizacji Podmiotów 
Leczniczych  oraz Subfunduszu Rozwoju Profilaktyki w roku 2022 nie przekazano 
środków na świadczenia zdrowotne dla osób poniżej 18 roku życia.

2. Subfunduszu Terapeutyczno-Innowacyjnego na świadczenia dla osób poniżej 18 
roku życia przekazano następujące środki finansowe :

 630 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów świadczeń opieki 
zdrowotnej udzielonych osobom poniżej 18 roku życia (art. 31 ustawy o 
Funduszu Medycznym),

 95.245.686,38 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów świadczeń opieki 
zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju osobom poniżej 18 roku życia (art. 
32 ustawy o Funduszu Medycznym),
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 23.407.529,55 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów świadczeń w 
ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych (art. 33 ust. 2 
ustawy o Funduszu Medycznym),

Dodatkowo koszty świadczeń udzielanych osobom do 18-go roku życia ponoszone były 
również w ramach finansowania zadania dotyczącego technologii lekowej o wysokim 
poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2555, z późn. zm.) - zgodnie z art. 33 ust 1 
ustawy o Funduszu Medycznym. Jednocześnie zakres danych dotyczący tych świadczeń 
wymaga podjęcia ze strony Ministerstwa Zdrowia dodatkowych czynności  i jako taki ma 
charakter informacji przetworzonej. 

Mając na uwadze, że uzyskanie informacji przetworzonej wymaga od Wnioskodawcy 
wykazania, iż żądanie udostępnienia takiej informacji jest szczególnie istotne dla interesu 
publicznego(wyrok NSA w Warszawie z dnia 7 grudnia 2011 r., sygn. akt I OSK 1505/11.; 
wyrok WSA w Warszawie z 16 maja 2019 r., sygn. akt II SA/Wa 2071/18), w przypadku 
podtrzymania przez Pana potrzeby przekazania danych dotyczących wysokości kosztów 
świadczeń udzielanych osobom do 18-go roku życia, które w 2022 r. ponoszone były w 
ramach finansowania zadania dotyczącego technologii lekowej o wysokim poziomie 
innowacyjności, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902), proszę o 
wykazanie, że żądanie udostępnienie informacji we wnioskowanym zakresie jest 
szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Jednocześnie po wykazaniu, że wnioskowana informacja jest szczególnie istotna dla 
interesu publicznego, Ministerstwo Zdrowia dokona analiz umożliwiających wskazanie 
kwoty ww. kosztów poniesionych z Funduszu Medycznego. Jednocześnie zauważam, iż 
zgodnie z art. 15ustawy o dostępie do informacji publicznej, uzyskanie ww. danych w może 
wiązać się z koniecznością dokonania opłaty, o wysokości której zostanie Pan 
powiadomiony po otrzymaniu ponownego wniosku o udostępnienie ww. danych 
stanowiących informację przetworzoną.

W odpowiedzi na pytanie nr 3:

Jakie środki przeznaczono na świadczenia zdrowotne na rzecz osób poniżej 18 roku życia z 
Funduszu Medycznego w 2021 roku?

W 2021 r. na świadczenia zdrowotne na rzecz osób poniżej 18 roku życia z Funduszu 
Medycznego przekazane zostały środki w kwocie 527.172 tys. zł, w ramach  subfunduszu 
terapeutyczno-innowacyjnego.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Czwakiel
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/
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