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Uzasadnienie do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 rok






	Zgodnie z art. 136 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, plan finansowy Funduszu jest zrównoważony w zakresie przychodów i kosztów.
	

Przychody


Wielkość  przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne Narodowego Funduszu Zdrowia została przyjęta w oparciu o dane przekazane przez Ministerstwo Finansów w pismach znak: FS12-044-68-10/04 oraz FS12-044-68-12/04 w kwocie 33.199 mln zł, w tym z ZUS 30 211 mln zł i z KRUS 2 988 mln zł,
Odpis aktualizujący składkę należną określono na poziomie 3% składki należnej brutto,
Identyfikacja składek z ZUS została założona na poziomie 85%, a z KRUS na poziomie 100%,
Koszty poboru i ewidencjonowania składek założono na poziomie 0,2% wielkości zidentyfikowanych składek,
Podstawa wymiaru składki została przyjęta na poziomie 8,50% zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Prognozowane przychody ze składek na 2005 rok
											(w tys. zł)

2005 rok
Przychody brutto (100% wsk. realiz. przychodów)
34 284 984
Odpis aktualizujący składkę
1 028 550
Przychody brutto (97% wsk. realiz. przychodów)
33 256 434
Koszty poboru
57 434
Przychody netto
33 199 000

	Proponuje się przyjąć poszczególne pozycje planu według powyższego zestawienia.

Poz. 1 planu – „Składka należna brutto w roku planowania, równa przypisowi składki” – w wysokości 34 284 984 tys. zł przy założonej ściągalności składek na poziomie 100%, w tym:

1) Poz. 1.1 planu – od ZUS – 31 198 398 tys. zł, udział procentowy składek ZUS zaplanowano na poziomie 91% w składkach ogółem,
2) Poz. 1.2 planu – od KRUS – 3 086 586 tys. zł, udział procentowy składek KRUS zaplanowano na poziomie 9% w składkach ogółem.

Poz. 2 planu – „Planowany odpis aktualizujący składkę należną” – stanowi 3% przychodów składki należnej brutto na 2005 rok i wynosi 1 028 550 tys. zł, w tym:

1) Poz. 2.1 planu – w stosunku do ZUS – 935 952 tys. zł,
2) Poz. 2.3 planu – w stosunku do KRUS – 92 598 tys. zł.

Poz. 5 planu – „Koszty poboru i ewidencjonowania składek” – w wysokości 57 434 tys. zł, w tym:

1) Poz. 5.1 planu – „Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS” – w wysokości 51 446 tys. zł,
2) Poz. 5.2 planu - „Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS” – w wysokości 5 988 tys. zł.

Poz. A planu – „Przychody netto z działalności” – w wysokości 33 255 000 tys. zł, w tym:

Poz. A1 planu – „Przychody wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w Unii Europejskiej” przyjęto w wysokości           56 000 tys. zł. Pozycja ta uwzględnia przychody wynikające z rozliczeń z krajami członkowskimi UE za świadczenia zdrowotne zrealizowane na terenie Polski na rzecz uprawnionych. Zgodnie z raportem końcowym Grupy roboczej ds. Zabezpieczenia Finansowania Rzeczowych Świadczeń Zdrowotnych funkcjonującej w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Przygotowania Propozycji Rozwiązań Systemowych w Zakresie Realizacji Zadań Wynikających z Przepisów Wspólnotowych o Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Dotyczących Rzeczowych Świadczeń Leczniczych przedmiotowe przychody dla Polski będą kształtowały się na poziomie około 14% kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących rzeczowych świadczeń leczniczych w Unii Europejskiej (poz. B2.15 planu). Ustalona wysokość przychodów wynika z proporcji nakładów środków publicznych na ochronę zdrowia w Polsce do średniej w państwach UE.

Poz. B planu – „Koszty realizacji zadań” – 32 460 200 tys. zł – zawiera:

1) „Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną” – zgodnie z art. 136 ust 2 w planowanych kosztach uwzględniono rezerwę w wysokości 1% planowanych przychodów należnych ze składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, co stanowi 342 850 tys. zł.

2) „Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych” w wysokości 32 117 350 tys. zł.

											/ w tys. zł/
Lp.
Wyszczególnienie
Plan 2004 r. 
(z 7.09.2004 r)
Plan 2005 r.
% (4:3)
1
2
3
4
5
1.
Koszty świadczeń zdrowotnych, w tym:
29 950 895
32 117 350
107,23
2.
Koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dotyczących rzeczowych świadczeń leczniczych w UE
200 000
400 000
200,00


W niniejszej propozycji uwzględniono kwotę 400 000 tys. zł przeznaczoną na realizację kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dotyczących rzeczowych świadczeń leczniczych w UE. 
W pozycji „lecznictwo uzdrowiskowe” zaplanowano wzrost o 5% tj. na poziomie zbliżonym jak w innych pozycjach świadczeń zdrowotnych. Kwotę 356 467 tys. zł pozostawiono w planie finansowym Centrali do czasu rozstrzygnięcia konkursu na świadczenia finansowane z tej pozycji.
W niniejszym planie uwzględniono kwotę 105 000 tys. zł przeznaczoną na realizację „kosztów profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ”. Do czasu zgromadzenia precyzyjnych danych na temat wielkości potrzeb w tym zakresie w poszczególnych oddziałach wojewódzkich, kwota ta stanowi rezerwę utworzoną na ten cel w budżecie centrali.
W planie Centrali w pozycji B2.3 „lecznictwo szpitalne” zabezpieczono kwotę 218 000 tys. zł z przeznaczeniem na zadania przekazane do realizacji w roku 2005 przez Ministerstwo Zdrowia.
Podziału planowanych na 2005 rok środków finansowych przeznaczonych na koszty świadczeń zdrowotnych na poszczególne regiony dokonano na podstawie struktury kosztów świadczeń zdrowotnych ustalonej zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia                                 7 września 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok. Wyodrębniono wydatki sztywne, nie wynikające ze struktury 2004 r., tj. koszty wykazane w Centrali oraz refundację cen leków.

Poz. D planu - „ Koszty administracyjne”  - w wysokości 343 368 tys. zł.  

Planowane na 2005 rok koszty administracyjne oparte zostały na informacjach zebranych z oddziałów wojewódzkich dotyczących potrzeb w poszczególnych rodzajach tych  kosztów. Zgromadzone dane wynikające niejednokrotnie z subiektywnej oceny oddziałów  poddane zostały wstępnej weryfikacji podczas spotkań zorganizowanych w Centrali NFZ z Dyrektorami Oddziałów, a następnie skorygowane ponownie między innymi na tle kosztów zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2004 roku oraz ostatecznych decyzji co do zakresu kompetencji oddziałów i centrali Funduszu  - szczególnie w odniesieniu do kosztów związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych. 
Zaplanowany na 2005 rok wzrost w stosunku do kwoty kosztów administracyjnych zapisanych w planie 2004 roku na poziomie 2,99 % wynika z prognozowanego na 2005 rok poziomu średniorocznej inflacji – założenia do ustawy budżetowej z 9 września 2004 r.
Wzrost wartości kosztów administracyjnych uwzględniony w niniejszym projekcie planu finansowego zapewnia obniżenie poziomu tych kosztów w przychodach NFZ ogółem planowanych na 2005 rok z poziomu 1,07% w roku 2004 do poziomu 1,00%.

a) „Zużycie materiałów i energii”  - w wysokości 15 989 tys. zł
W pozycji tej uwzględnione zostały przede wszystkim koszty zużycia materiałów związanych z utrzymaniem systemu informatycznego, wyposażenia rzeczowego, paliwa samochodowego, zużycia materiałów biurowych i socjalnych oraz zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu itp. 

Wyszczególnienie
Plan NFZ na 2004 rok (zgodnie z Zarządzeniem MZ z dnia 07 września 2004 roku) 
Projekt planu na rok 2005
Różnica
%
1
2
3
4=3-2
5=3/2
Zużycie materiałów i energii
15.130
15.989
859
105,68

„Usługi obce” – w wysokości 72.355 tys. zł.
Koszty w tej grupie zawierają między innymi koszty usług remontowych, telekomunikacyjnych, pocztowych, opłat czynszowych i dzierżawnych, koszty związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego, dozoru mienia, sprzątania pomieszczeń, transportowe, itp.
Przewidywany wzrost kosztów usług obcych w 2005 roku w stosunku do planu roku bieżącego wynika głównie z:
	przyrostu kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenie społecznego,

koniecznej regeneracji funkcjonującego systemu informatycznego, w związku z notorycznym brakiem środków finansowych koniecznych do utrzymania tego systemu w należytej sprawności w latach ubiegłych, a także rozwoju tego systemu   wynikającego  z poszerzenia zakresu zadań realizowanych przez NFZ,
konieczności uruchomienia w oddziałach wojewódzkich punktów wydawania zgód na refundację sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych w związku z uwolnieniem systemu w 2004 roku w tym zakresie - konieczny jest wynajem dodatkowych powierzchni,  najczęściej w zakładach opieki zdrowotnej.
obserwowanego aktualnie wzrostu kosztów opłat pocztowych 
i telekomunikacyjnych.

Wyszczególnienie
Plan NFZ na 2004 rok (zgodnie z Zarządzeniem MZ z dnia 07 września 2004 roku) 
Projekt planu na rok 2005
Różnica
%
1
2
3
4=3-2
5=3/2
Usługi obce
69.570
72.355
2.785
104,00

„Podatki i opłaty” – w wysokości 3.118 tys. zł.

Na kwotę podatków i opłat składają się: podatek od nieruchomości, PFRON, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i pozostałe podatki i opłaty. Wysokość tej pozycji została ustalona na podstawie informacji z wojewódzkich oddziałów NFZ zweryfikowanej przez Departament Księgowości w centrali Funduszu. 
Planowane koszty podatków i opłat na 2005 r. są niższe od zapisanych w planie finansowym NFZ na 2004 r. o 283 tys. zł (czyli o 8,32%).



Wyszczególnienie
Plan NFZ na 2004 rok (zgodnie z Zarządzeniem MZ z dnia 07 września 2004 roku) 
Projekt planu na rok 2005
Różnica
%
1
2
3
4=3-2
5=3/2
Podatki i opłaty
3.401
3.118
-283
91,68

„Wynagrodzenia” – w wysokości 171.583 tys. zł.

Dynamika kosztów wynagrodzeń zaplanowana została na poziomie 103% w stosunku do budżetu wynagrodzeń w Zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 września 2004 roku. Z powyższego budżetu wydzielona została kwota wynagrodzeń w centrali zaplanowana na poziomie 103 % budżetu roku 2004 oraz kwota wynagrodzeń związanych z RUM w oddziałach: Lubuskim, Opolskim, Pomorskim i Śląskim (jako nie związana bezpośrednio z wielkością populacji i występująca jedynie w czterech OW) także z zastosowaniem takiej samej dynamiki. Pozostała kwota budżetu rozdysponowana została na poszczególne oddziały wojewódzkie zgodnie ze strukturą terytorialną populacji ubezpieczonych wg stanu na dzień 28 czerwca 2004 roku. W przypadku oddziałów w odniesieniu do których korekty w stosunku do planu roku 2004 przekraczały plus, minus 8% zastosowano ograniczenie rozkładając skutki finansowe powyższych zmian proporcjonalnie na trzy lata. Pozostała w ten sposób kwota 1.859 tys. zł. została przeznaczona na ewentualne koszty administracyjne związane z koordynacją systemu w UE – pozycja F4. Stąd dynamika kosztów wynagrodzeń wynosi 101,90%.  

Wyszczególnienie
Plan NFZ na 2004 rok (zgodnie z Zarządzeniem MZ z dnia 07 września 2004 roku) 
Projekt planu na rok 2005
Różnica
%
1
2
3
4=3-2
5=3/2
Wynagrodzenia
168.390
171.583
3.193
101,90



Świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń – w wysokości 37.731 tys. zł.

W kosztach świadczeń na rzecz pracowników zostały uwzględnione:

	narzuty na wynagrodzenia, tj. składki na ubezpieczenia społeczne, które są ściśle powiązane z funduszem wynagrodzeń (stanowią 19,68% funduszu wynagrodzeń),

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych uzależnione są od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz liczby zatrudnionych pracowników,
koszty pozostałych świadczeń na rzecz pracowników (na przykład obowiązkowych profilaktycznych badań lekarskich, zwrotu kosztów okularów niezbędnych do pracy przy komputerze).

Na 2005 r. zakłada się 6,45% wzrostu kosztów świadczeń na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń w stosunku do planu finansowego NFZ na 2004 r.

Wyszczególnienie
Plan NFZ na 2004 rok (zgodnie z Zarządzeniem MZ z dnia 7 września 2004 roku) 
Projekt planu na rok 2005
Różnica
%
1
2
3
4=3-2
5=3/2
Świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń
35.446
37.731
2.285
106,45
„Koszty funkcjonowania Rady Funduszu” – w wysokości 200 tys. zł. 
Pozycja ta obejmuje diety należne członkom Rady Funduszu, zwrot kosztów dojazdów i niezbędne koszty Społecznych Rad w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Wysokość tej pozycji założona w planie finansowym NFZ na rok 2004 zweryfikowana została w oparciu o rzeczywiste wykonanie tych kosztów w okresie styczeń - czerwiec 2004 r.
W planie finansowym na 2004 r. koszty funkcjonowania Rady Funduszu zostały założone w wysokości 600 tys. zł. Jednak biorąc pod uwagę realizację planu w okresie styczeń - czerwiec 2004 r., koszty funkcjonowania Rady na 2005 r. zostały przyjęte w wysokości 200 tys. zł, czyli o 67% mniej niż w planie finansowym na 2004 r.

Wyszczególnienie
Plan NFZ na 2004 rok (zgodnie z Zarządzeniem MZ z dnia 7 września 2004 roku) 
Projekt planu na rok 2005
Różnica
%
1
2
3
4=3-2
5=3/2
Koszty funkcjonowania Rady Funduszu
600
200
-400
33,33

Amortyzacja – łącznie w wysokości  38.376 tys. zł.
Wysokość kosztów amortyzacji określa wielkość umorzenia majątku trwałego Funduszu oraz  odzwierciedla wysokość środków przeznaczanych na odtworzenie stanu tego majątku. Szacowana na 2005 r. kwota amortyzacji obejmuje odpisy amortyzacyjne środków trwałych w oddziałach i centrali wynikające z aktualnej ewidencji oraz środków trwałych wynikających z planu inwestycyjnego na 2004 rok i projektu planu inwestycyjnego na rok 2005.
W 2005 r. został założony wzrost amortyzacji w stosunku do planu finansowego o 7,94 %.
Wyszczególnienie
Plan NFZ na 2004 rok (zgodnie z Zarządzeniem MZ z dnia 7 września 2004 roku) 
Projekt planu na rok 2005
Różnica
%
1
2
3
4=3-2
5=3/2
Amortyzacja
37.236
38.376
1.140
103,06

Pozostałe koszty administracyjne – w wysokości  4.016 tys. zł.
Koszty te w projekcie planu na rok 2005 zawierają między innymi koszty podróży służbowych, ryczałtów na samochody, ubezpieczeń majątkowych, koszty reprezentacji i reklamy, itp. W porównaniu do planu finansowego na 2004 r. pozostałe koszty administracyjne proponowane na 2005 r. są wyższe o 10,85%.



Wyszczególnienie
Plan NFZ na 2004 rok (zgodnie z Zarządzeniem MZ z dnia 7 września 2004 roku) 
Projekt planu na rok 2005
Różnica
%
1
2
3
4=3-2
5=3/2
Pozostałe koszty administracyjne
3.623
4.016
393
110,85


Poz. E planu - „Pozostałe przychody”  - w wysokości 300 tys. zł.  
Struktura „pozostałych przychodów” uwzględnia przede wszystkim darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwotę umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikającą z rozliczeń międzyokresowych przypadającą na rok planowania. 
W związku z powyższym na podstawie danych z realizacji planu finansowego NFZ na 2004 r. za okres styczeń-czerwiec 2004 r. założono ją na 2005 rok w wysokości 300 tys. zł. 
W pozycji „pozostałe przychody” ujmowane są także „inne przychody”, 
a wśród nich między innymi: przychody ze składek z lat ubiegłych, otrzymane odszkodowania, kary, grzywny, przychody korygujące koszty lat ubiegłych i inne. 
Ze względu jednak na niemożliwe do przewidzenia wartości tego typu przychodów, 
a jednocześnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa planu finansowego NFZ na rok 2005 w niniejszym projekcie planu nie zaplanowano przychodów z ww. tytułów. 

Poz. F planu – „Pozostałe koszty” – w wysokości 460.476 tys. zł.
Struktura „pozostałych kosztów” w projekcie planu finansowego NFZ na rok 2005 uwzględnia następujące elementy składowe:
	utworzone rezerwy na spłatę pożyczki udzielonej kasom chorych z budżetu państwa,

wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych książeczek usług medycznych),
rezerwę na zobowiązania wynikające z toczących się wyroków sądowych,
	rezerwa na koszty administracyjne związane z koordynacją systemu w UE.

Na rok 2005 zakłada się utworzenie  rezerwy na spłatę pożyczki udzielonej z budżetu państwa w wysokości 320.689 tys. zł.

b) Rezerwę na zobowiązania wynikające z toczących się wyroków sądowych zaplanowano na 2005 rok w wysokości 136.928 tys. zł.

Zgodnie z przepisem art. 35d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego.
Z informacji zebranych z oddziałów wojewódzkich wynika, że szacują one na rok przyszły konieczność utworzenia rezerw na toczące się wyroki sądowe w kwocie ponad 500.000 tys. zł, nie mniej ze względu na doświadczenia lat 2003 i  2004 w tym zakresie, wydaje się bezpieczne utworzenie rezerw na ten cel w wysokości niższej niż w planie finansowym NFZ na 2004 r. – czyli w kwocie 136.928 tys. zł. Takie założenie wynika przede wszystkim z faktu, iż w okresie II-IV kw. 2003 roku uruchomiono łącznie na ten cel –przy rezerwie w planie utworzonej pierwotnie w wysokości 100 mln zł. - środki finansowe w kwocie 29.489 tys. zł, a w I kwartale 2004 r. – przy rezerwie w skali roku 100 mln zł - w kwocie 4.314,94 tys. zł. Podkreślenia wymaga fakt, iż w prognozach Funduszu dotyczących zobowiązań wynikających z prawomocnych wyroków sądowych nie uwzględniano pozwów wynikających z „ustawy 203” jako, że NFZ nie jest stroną w tej sprawie.

c) Na wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (części stałych książeczek usług medycznych) zaplanowano w niniejszym projekcie planu na 2005 rok kwotę 1.000 tys. zł.
Wysokość kosztów wydania i utrzymania kart ubezpieczenia (części stałych książeczek usług medycznych) została przyjęta na poziomie kwoty zaplanowanej na 2004 r. 
d) rezerwa na koszty administracyjne związane z koordynacją systemu w UE zaplanowano na 2005 rok w wysokości 1.859 tys. zł.

Należy podkreślić, że ze względu na wzrost pracochłonności wynikający z konieczności obsługi kosztów świadczeń zdrowotnych  realizowanych w ramach koordynacji konieczne jest założenie wzrostu stanu zatrudnienia w NFZ na rok 2005.  Z podsumowania działalności Funduszu w tym zakresie wynika, że w okresie od 01 maja do  26 lipca 2004 roku wydanych zostało ponad 350 tys. druków E-111. Część z tej ilości będzie skutkowała koniecznością  rozliczenia zrealizowanych faktycznie świadczeń zdrowotnych. Już aktualnie obserwowany jest niewystarczający poziom zatrudnienia w poszczególnych oddziałach wojewódzkich, szczególnie w zachodniej części kraju. Ze względu jednak na brak środków finansowych w planie finansowym Funduszu na 2004 rok braki te tymczasowo kompensowane są pracą w godzinach nadliczbowych. Nie jest jednak możliwe stosowanie takich rozwiązań w dłuższym okresie, bowiem możliwości „odbioru” godzin nadliczbowych już się wyczerpują, a w przyszłości taki tryb pracy będzie powodował dodatkowe skutki finansowe i ostatecznie uniemożliwi stosowanie takiego rozwiązania.  Ze względu na brak doświadczeń w zakresie skali świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach koordynacji trudna jest aktualnie precyzyjna ocena niezbędnego wzrostu zatrudnienia wynikającego z przekazania do Funduszu realizacji w/w zakresu zadań. 
Dokładne zaplanowanie podziału etatów na poszczególne Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, a zatem i  kosztów z tym związanych, w obecnej chwili nie jest możliwe. Dokonane ono zostanie po przeprowadzeniu analizy funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia od 1 maja 2004r. z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych Oddziałów Wojewódzkich. 
Z pism przekazywanych przez Oddziały Wojewódzkie wynika konieczność  wzmocnienia kadrowego komórek realizujących powyższe zadania. W okresie od 1 maja 2004 r. do chwili obecnej zadania realizowane są również przez pracowników przesuwanych z innych komórek organizacyjnych, co stanowi doraźne rozwiązanie problemu braku dostatecznej liczby pracowników i nie będzie możliwe do stosowania szczególnie w okresie nasilonych prac związanych z kontraktacją świadczeń na rok przyszły


Poz. G planu – „Przychody finansowe” – w wysokości 17.302 tys. zł.

Pozycja ta obejmuje prognozowane przychody z tytułu osiąganych odsetek z rezerw, które tworzy Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym:
	rezerwy ogólnej,
	rezerwy na toczące się wyroki sądowe,

rezerwy na spłatę pożyczki udzielonej kasom chorych z budżetu państwa.

Wolne środki finansowe pozostające w Centrali Funduszu z tytułu tworzenia ww. rezerw w wysokości 1/12 w każdym miesiącu będą lokowane na rachunkach bankowych. W związku z tym zakłada się, że:
	środki finansowe pochodzące z rezerwy ogólnej wykorzystywane będą w 50% w każdym miesiącu na zasilanie oddziałów wojewódzkich i poprawę ich płynności finansowej w celu zapewnienia terminowego regulowania zobowiązań oddziałów wobec świadczeniodawców. Z dotychczasowych doświadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że podejmowanie takich działań przez Centralę jest niezbędne dla uniknięcia zatorów płatniczych i tworzenia zobowiązań przeterminowanych. Zjawiskiem typowym obserwowanym w Funduszu jest bowiem brak pełnej synchronizacji pomiędzy spływem składki na ubezpieczenie zdrowotne, a terminami płatności wynikającymi z umów ze świadczeniodawcami. W związku z powyższym zakłada się, że jedynie 50% środków wynikających z rezerwy ogólnej będzie lokowane na rachunkach bankowych i stanowić będzie jedno ze źródeł przychodów finansowych,


	środki finansowe pochodzące z rezerwy na toczące się sprawy sądowe lokowane będą w ciągu kolejnych kwartałów roku, po czym po zakończeniu każdego kwartału ww. rezerwy będą rozwiązywane i przeznaczone na regulowanie zobowiązań wynikających z prawomocnych wyroków sądowych. Z doświadczeń roku 2003 i 2004 wynika, że jest to - z punktu widzenia szacunku przychodów finansowych - założenie bezpieczne, bowiem uwzględnia wykorzystywanie tworzonych na ten cel rezerw w stopniu znacznie wyższym niż odnotowywany dotychczas. 
	środki finansowe pochodzące z rezerwy na spłatę pożyczki lokowane będą w ciągu kolejnych kwartałów roku, po czym po zakończeniu każdego kwartału w/w rezerwy będą rozwiązywane w całości i przeznaczone na spłatę kwartalnej raty pożyczki. 


Spodziewane przychody z tytułu odsetek bankowych od lokowanych wolnych środków pieniężnych oszacowano przy założeniu uzyskania oprocentowania średnio na bezpiecznym poziomie 5% w skali roku. W świetle ofert przedstawianych Narodowemu Funduszowi Zdrowia przez banki i faktycznie uzyskiwanych odsetek bankowych od lokowanych środków aktualnie na poziomie 5,30% - 5,50% przyjęcie takiego uzasadnienia jest uzasadnione.
Łącznie kwotę odsetek  z wymienionych powyżej tytułów szacuje się na  8.302 tys. zł. 
Przychody finansowe z odsetek bankowych wynikających z efektywnego zarządzania płynnością (środkami finansowymi pochodzącymi z bieżącego spływu składki na ubezpieczenie zdrowotne) w centrali Funduszu (lokaty over night) i w oddziałach wojewódzkich NFZ (lokaty over night) powinny wynosić łącznie 9.000 tys. zł w ciągu  roku.

Poz. H planu – „Koszty finansowe” – wysokości 8.558 tys. zł.
Struktura kosztów finansowych zaprezentowana w projekcie planu finansowego NFZ na 2005 rok uwzględnia następujące elementy składowe:
	odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa,

inne koszty finansowe.
a) Odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa zaplanowano w kwocie 1.558 tys. zł.
W kosztach tych zostały uwzględnione w części odsetki od pożyczki w wysokości 0,1% naliczone w latach 2001 – 2003 oraz szacowane w skali roku za 2005 r. 

b) Inne koszty finansowe oszacowano w projekcie planu finansowego na 7.000 tys. zł.
W pozycji inne koszty finansowe zostały uwzględnione odsetki od zobowiązań przeterminowanych Funduszu. Wysokość odsetek została przyjęta w oparciu o dane za III-IV kwartał 2003 i styczeń-kwiecień 2004 r. Przy założeniu, że koszty odsetek od zobowiązań przeterminowanych w skali pełnego roku ukształtowałyby się średniomiesięcznie, tak jak w okresie III i IV kw. 2003 r. (II kw. 2003 r. jest niereprezentatywny, ze względu na fakt, że jest to pierwszy okres działalności/tworzenia NFZ) to w skali roku wynosiłyby łącznie ok. 17 mln zł. Jednakże w założeniach na 2005 rok uwzględnić należy skutek działań NFZ podejmowanych w kierunku obniżenia kosztów działalności poprzez stopniowe eliminowanie zobowiązań przeterminowanych. Średni stan zobowiązań przeterminowanych uzyskanych w okresie styczeń- kwiecień 2004 r. wynosi 53 mln zł i jest niższy od średniego stanu zobowiązań uzyskanego w 2003 r. o ok. 70%, co ma bezpośrednie odzwierciedlenie w spadku kwoty odsetek od zobowiązań przeterminowanych. Przy założeniu, że na koniec 2004 r. odsetki od zobowiązań przeterminowanych będą stanowiły 50% stanu odsetek na koniec 2003 r., to przy zachowaniu zasady ostrożności w planowaniu, koszty odsetek od zobowiązań na 2005 r. można szacować  w wysokości ujętej w niniejszym projekcie planu finansowego czyli w kwocie 7.000 tys. zł. 





