
 
 

Uzasadnienie 
 

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 42/2021/DSOZ Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania 

oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jest wykonaniem polecenia Ministra Zdrowia 

z 8 grudnia 2021 r., znak: ZPŚ.641.177.2021.JK (zmienionym poleceniem z dnia 13 

grudnia 2021 r. ZPŚ.641.177.2021.JK.2) wydanego celem realizacji planowanych szczepień 

przeciw grypie w czasie trwania epidemii SARS-Cov-2. 

Zmiana zarządzenia wynika ze zmiany założeń realizacji publicznych szczepień 

przeciw grypie. Podmioty znajdujące się na wykazie podmiotów udzielających świadczeń 

w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 prowadzonym przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia otrzymają środki finansowe z przeznaczeniem na finansowanie wykonania 

szczepień ochronnych przeciw grypie w sezonie 2021/2022 u osób objętych 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody 

zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz. U. poz. 1581, z późn. zm.). 

Na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o  świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), od dnia 9 grudnia 2021 r. prawo do kwalifikacji 

i wykonania szczepienia przeciw grypie uzyskali lekarze dentyści, ratownicy medyczni, 

fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni oraz farmaceuci, w związku z tym zwiększa się 

grono osób uprawnionych do przeprowadzenia kwalifikacji i wykonania przedmiotowych 

szczepień. 

W niniejszym zarządzeniu wprowadzono nowy produkt rozliczeniowy: 99.03.0807 

Szczepienie ochronne przeciwko grypie z wykorzystaniem szczepionki zakupionej 

samodzielnie przez podmiot. Wartość produktu wynosi 60,30 zł (składa się na nią: koszt 

wykonania świadczenia 17,21 zł oraz cena szczepionki 43,09 zł. Cena szczepionki została 

przyjęta na podstawie urzędowej ceny hurtowej brutto sprzedaży preparatu VaxigripTetra, 

zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (1 dawka), wskazanej w obwiązującym 

obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wykazu 

refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2021 r.) i obejmuje przeprowadzenie kwalifikacji 

do szczepienia wraz z wykonaniem szczepienia przez osoby uprawnione z  użyciem 

szczepionki zakupionej samodzielnie przez podmiot. 

W uwagach do produktów rozliczeniowych przeznaczonych rozliczaniu 



 
 

przedmiotowych szczepień dookreślono, że rozliczeniu podlegają wyłącznie szczepienia 

prawidłowo zarejestrowane w systemie CeZ z koniecznością wskazania źródła  

finansowania szczepionki w e-Karcie Szczepień: publiczne - szczepienie przeciwko 

grypie/COVID RARS bądź publiczne - szczepienie przeciwko grypie/NFZ - Karta 

Szczepień określona w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 

6  listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 

849) prowadzonej w postaci elektronicznej w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 

z  2021  r. poz. 666 i 1292).    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania i ma  

zastosowanie do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnych udzielanych od dnia 14 

grudnia 2021 r. 
 

 


