
Komunikat nr 80/2013  

dla lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów/starszych felczerów  

w sprawie aneksowania umów upoważniających do wystawiania recept  

na leki refundowane przez NFZ 

 

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w nawiązaniu  

do komunikatów nr 154/2012 z dnia 05 października 2012 r. oraz nr 175/2012 z dnia 03 grudnia 

2012r. uprzejmie przypomina o konieczności aneksowania umów upoważniających do wystawiania 

recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne 

refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom, zawartych w oparciu  

o Zarządzenie nr 25/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

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: 

 

 

 

Jeżeli którykolwiek z dokumentów posiada adnotację o treści jak w powyższych ramkach 

konieczne jest aneksowanie umowy upoważniającej do wystawiania recept 

refundowanych przez NFZ.   

Obowiązujący obecnie wzór umowy określa Zarządzenie nr 38/2012/DGL Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania 

recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne 

refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom. W prawym, górnym rogu 

zawarta jest adnotacja o poniższej treści: 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr  25/2012/DGL 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr  38/2012/DGL 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 30 czerwca 2012 r. 

 

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr  38/2012/DGL 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 30 czerwca 2012 r. 

 

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr  25/2012/DGL 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

 



Termin podpisania aneksu do umowy o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby 

medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom oraz umowy 

upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące 

świadczeniobiorcom – zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 79/2012/DSOZ Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2012 r. – upływa z dniem 31 grudnia 2013 r. 

W związku z powyższym lekarze/lekarze dentyści/felczerzy/starsi felczerzy, którzy podpisali umowy  

na podstawie Zarządzenia nr 25/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 

2012 r. powinni zgłosić się do siedziby Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach  

przy ulicy Kossutha 13 bądź do jednej z poniższych Delegatur ŚOW NFZ:  

- Delegatura Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ulicy Czartoryskiego 28  

- Delegatura Śląskiego OW NFZ w Bielsku-Białej przy ulicy Dworkowej 2 

- Delegatura Śląskiego OW NFZ w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 9 

- Delegatura Śląskiego OW NFZ w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Dąbrowskiego 9a 

- Delegatura Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ulicy 3 Maja 29 

z prawem wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty/felczera/starszego felczera oraz pieczątką 

imienną lekarską celem dokonania zmian.  

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 Sekcji Obsługi Umów  

z Aptekami i Lekarzami Działu Refundacji i Rozliczeń Aptek Wydziału Gospodarki Lekami 

pod numerami telefonów: 32 735-17-84, 32 735-17-71, 32 735-19-27. Istnieje również 

możliwość uzyskania koniecznych informacji od pracowników Działu Refundacji i Rozliczeń Aptek 

Wydziału Gospodarki Lekami pod numerami telefonów: 32 735-16-66 (sekretariat Wydziału 

Gospodarki Lekami), 32 735-17-56, 32 735-17-66. 


