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Komunikat nr 160/2018 w sprawie zawierania umów  

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna 

 

Nowi świadczeniodawcy, którzy nie realizowali w 2018 r. umowy w rodzaju: POZ 

 

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 3.12.2018 roku 

zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresach:  

• świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

• świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, 

• świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej, 

• świadczenia pielęgniarki szkolnej, 

• transport sanitarny w poz, 

na okres od 1 stycznia 2019 r. na czas nieoznaczony 

W związku z powyższym, Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zaprasza Państwa  

do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna obowiązujących 

od 1 stycznia 2019 roku. 

WNIOSKODAWCY zobowiązani są do złożenia: 

• wniosku w formie elektronicznej i papierowej,  

• załącznika nr 10,11,12,13,14 do zarządzenia nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia  

29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm. 

• pozostałych dokumentów, o których mowa w § 34 zarządzenia nr 120/2018/DSOZ Prezesa 

NFZ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm. . 

Jednocześnie informujemy, iż wnioskodawcy zobowiązani są do spełnienia warunków wymaganych 

dla realizacji świadczeń określonych w: 

1. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. roku w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2016 poz. 86 j.t.), 

2. zarządzeniu nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków 

zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej 

opieki zdrowotnej z późn. zm. .  

 

Termin składania wniosków do 18.12.2018 roku. 
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Świadczeniodawcy, których umowy wygasają z dniem 31.12.2018 r. 

 

W przypadku woli kontynuowania umowy, należy złożyć w Śląskim Oddziale Wojewódzkim 

Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek według wzoru określonego załącznikiem nr 16  

do zarządzenia nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie warunków 

zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej z późn. zm. pod warunkiem, że Oddział Wojewódzki Funduszu posiada w swoim systemie 

informatycznym, dane zgodne ze stanem faktycznym, o których mowa w § 34 ust. 2 oraz § 36 ust. 1 

pkt. 2-3 i 5  w/w zarządzenia. W przypadku wnioskujących wykonujących działalność leczniczą  

w formie spółki cywilnej - wniosek w wersji papierowej winien być podpisany przez wszystkich 

wspólników. 

Do wniosku w formie pisemnej wnioskodawca zobowiązany jest dodatkowo dołączyć: 

• załącznik nr 7 do zarządzenia nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 roku 

w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm. – dotyczy wyłącznie 

świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie medycyny szkolnej, 

• załącznik nr 3 do zarządzenia nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 

roku. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm. dotyczy wyłącznie 

świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie transportu sanitarnego,  

• w przypadku świadczeniodawców wykonujących działalność leczniczą w formie spółki cywilnej 

kopię umowy spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienie o zasadach 

reprezentacji spółki albo uchwałę wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad 

reprezentacji spółki lub kopie pełnomocnictw udzielonych przez pozostałych wspólników  

do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności, 

• załącznik nr 10 do zarządzenia nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 r.  

w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm.-  wzór podpisu,  

 

w terminie do dnia do 12 grudnia 2018 r. 

 

 

 

 



Źródło: Dział Kontraktowania Świadczeń w POZ i Stomatologii tel. 735 18 67, 735 15 50, 735 16 30, 735 16 76, 735 16 60 

 

 

Świadczeniodawcy, posiadający umowy wieloletnie niewygasające z dniem 31.12.2018 r. 

 

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą do świadczeniodawców, których umowy nie 

wygasają z końcem okresu rozliczeniowego o składanie niżej wymienionych dokumentów: 

• załącznik nr 15 do zarządzenia nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 

roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm) – oświadczenie  

o aktualizacji potencjału obowiązujące w okresie rozliczeniowym od 01.01.2019 r.  

do 31.12.2019 roku z zaznaczeniem zakresu świadczeń na jakie została zawarta umowa  

z Funduszem. 

 

w terminie do dnia do 12 grudnia 2018 r. 


