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Komunikat nr 128/2013  

dla lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów/starszych felczerów  

w sprawie aneksowania umów upoważniających do wystawiania recept  

na leki refundowane przez NFZ 

 

Szanowni Państwo, 

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach ponownie przypomina,  

że osoby, które podpisały umowy upoważniające do wystawiania recept na refundowane leki, środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne – w brzmieniu zgodnym  

z Zarządzeniem Prezesa Funduszu nr 25/2012/DGL z dnia 30.04.2012 r. – mają możliwość 

podpisania aneksu do umowy, który wejdzie w życie z dniem podpisania i z mocą obowiązującą  

od 1 lipca 2012 r. 

W przypadku podpisania aneksu i dostarczenia go do właściwego OW NFZ do 31 grudnia 2013 r. będą 

obowiązywać warunki umowy zgodne z brzmieniem zawartym w Zarządzeniu Prezesa Funduszu  

nr 38/2012/DGL z dnia 30.06.2012 r. od 1 lipca 2012 r.  

Podpisanie aneksu po 31 grudnia 2013 r. wiązać się będzie z obowiązywaniem nowych warunków 

umów z datą złożenia podpisu przez obydwie strony umowy. 

Prosimy zweryfikować posiadany aneks do umowy o upoważnieniu do wystawiania recept na leki 

i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom oraz 

umowę upoważniającą do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące 

świadczeniobiorcom pod względem treści zawartej w prawym, górnym rogu ww. aneksu 

i umowy: 

 

 

 

Aneks można podpisać w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach przy ulicy 

Kossutha 13 bądź w jednej z poniższych Delegatur ŚOW NFZ:  

- Delegatura ŚOW NFZ w Częstochowie przy ulicy Czartoryskiego 28  

- Delegatura ŚOW NFZ w Bielsku-Białej przy ulicy Dworkowej 2 

- Delegatura ŚOW NFZ w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Dąbrowskiego 9a 

- Delegatura ŚOW NFZ w Rybniku przy ulicy 3 Maja 29 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr  25/2012/DGL 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

 

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr  25/2012/DGL 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 30 kwietnia 2012 r. 
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Istnieje możliwość aneksowania umowy drogą korespondencyjną. Sposób załatwienia sprawy drogą 

listowną przedstawiają: komunikat nr 154/2012 z dnia 15 października 2012 r. oraz komunikat 

nr 175/2012 z 03 grudnia 2012 r. 

 

Wszelkich informacji potrzebnych do aneksowania umowy udzielają pracownicy Działu Refundacji  

i Rozliczeń Aptek Wydziału Gospodarki Lekami pod numerami telefonów: 32 735 17 84,  

32 735 17 71, 32 735 19 27.  

Linki: 

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5183 

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=4986 

 

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5183
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=4986

