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W korespondencji proszę powoływać się na znak sprawy 

Pani Małgorzata Wojciechowska 

Prezes 
Krajowego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek Medycyny Szkolnej 
Ul. Ks. Bogusława 30 
72-242 Szczecin 

dotyczy: zasad udzielania świadczeń pielęgniarek medycyny szkolnej w 2010 roku. 

W odpowiedzi na pismo Pani Przewodniczącej, dotyczące zasad udzielania świadczeń 
w zakresie pielęgniarek medycyny szkolnej w 2010 roku, uprzejmie informuję, iż są one 
określone w następujących aktach prawnych: 

1. rozporządzenie  MZ  z  dnia  29.08.2009  r.   w  sprawie  świadczeń  gwarantowanych 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 139, poz 1139) 

2. rozporządzenie MZ z dnia 28.08.2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą ( Dz.U. z 2009 r. Nr 139, poz 1133) 

3. zarządzenie   nr   72/2009/DSOZ   Prezesa   Narodowego   Funduszu   Zdrowia   z   dnia 
3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
o udzielanie świadczeń w rodzaju : podstawowa opieka zdrowotna. 

Nadto w dniu 14.12.2009 r. ukazało się zapowiadane wcześniej rozporządzenie MZ 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 211, poz 1642). 
Wobec powyższego wyjaśniam, że tutejszy OW NFZ będzie finansował świadczenia 
zgodnie      z      przedstawionymi      wyżej       aktami      prawnymi,      co      oznacza,      że: 
1. podmioty  niespełniające  warunków realizacji  świadczeń  gwarantowanych  określonych 
w rozporządzeniu, a które wyraziły wolę przedłużenia umów wieloletnich,   mogą realizować 
świadczenia gwarantowane na warunkach określonych w umowie obowiązującej w 2009 r., nie 
dłużej jednak niż do 31.12.2010 r. 
2. nowe podmioty, które wystąpiły o zawarcie umów od 01.01.2010 r. udzielają świadczeń 
zgodnie z warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych określonych w rozporządzeniu 
oraz na podstawie zarządzenia nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
o udzielanie świadczeń w rodzaju : podstawowa opieka zdrowotna. 

Informuję Panią również, że zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia MZ z dnia 
29.08.2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 
( Dz.U. z 2009 r. Nr 139, poz 1139), świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej 
finansowane będą na rzecz świadczeniobiorców na terenie szkoły lub w placówce, o której 
mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz 
2572, z późn. zm.). 

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin 
www.nfz.gov.pl tel.: 091 425 10 01, fax: 091 425 11 77, e-mail: sekretariat@nfz-szczecin.pl 

 



Jednocześnie pragnę zapewnić, że problemy poruszane przez Panią w piśmie 
kierowanym do Prezesa NFZ są nam dobrze znane i podzielamy Pani opinię co do 
prowadzenia dalszych prac w sprawach dotyczących optymalizacji działań profilaktycznych 
na rzecz dzieci i młodzieży. Wyrażam nadzieję, że obecnie trwające międzyresortowe 
uzgodnienia, dotyczące świadczeń gwarantowanych, doprowadzą do wypracowania 
s tanowiska zapewnia jącego prawid łową rea l izac ję powyższych dz ia łań.  
Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz fakt spiętrzenia zadań dotyczących 
zawierania umów na rok 2010, spotkanie o które Pani występuje nie wniesie innych 
rozwiązań. Niemniej, ceniąc sobie pozytywne relacje między Krajowym Stowarzyszeniem 
Pielęgniarek Medycyny Szkolnej a Zachodniopomorskim OW NFZ, pragnę aby nadal zostały 
one zachowane. 

 


