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W odpowiedzi na pismo w sprawie zmiany zał�cznika nr 1 do zarz�dzenia 

Nr 69/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 wrze�nia 2007 r. 

w sprawie okre�lenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie �wiadcze� opieki 

zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna; 

uprzejmie wyja�niam. 

Przepis art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 z pó�n. zm.) wskazuje, �e uczniowie, z wyj�tkiem uczniów szkół 

dla dorosłych, obj�ci s� �wiadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej. Ten sam artykuł, 

w ust. 2, wskazuje na przepisy wła�ciwe do okre�lenia organizacji i formy profilaktycznej opieki 

nad uczniami, tj. ustaw� o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, której odpowiednikiem 

jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o �wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze �rodków publicznych (DZ. U. Nr 210, poz. 2135 z pó�n. zm.) zwana dalej ustaw� i przepisy 

wykonawcze wydane na jej podstawie, stosownie do art. 229 pkt. 2 tej ustawy. 

Narodowy Fundusz zobowi�zany jest, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 pkt. 1 ustawy, do 

okre�lania jako�ci i dost�pno�ci oraz analizy kosztów �wiadcze� opieki zdrowotnej w zakresie 

niezb�dnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie �wiadcze� opieki zdrowotnej 

w poszczególnych ich rodzajach i zakresach stanowi�cych przedmiot zawieranych umów. 



W odniesieniu do profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzie�mi i młodzie�� szkoln� 

Narodowy Fundusz Zdrowia zadanie to realizuje w oparciu o wydane na podstawie delegacji 

art. 27 ustawy, rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu 

organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzie�mi i młodzie�� (Dz. U. Nr 282, z pó�. 

zm.) oraz o wydane przez Instytut Matki i Dziecka w 2003 r. i opublikowane ze �rodków 

Ministerstwa Zdrowia, „Standardy w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami 

sprawowanej przez piel�gniark� lub higienistk� szkoln� i lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej. 

Narodowy Fundusz Zdrowia zawieraj�c umowy ze �wiadczeniodawcami realizuj�cymi 

�wiadczenia opieki zdrowotnej w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami 

uwzgl�dnia ryzyko zmian w odniesieniu do wielko�ci populacji obj�tej opiek� danego 

�wiadczeniodawcy. 

Przepis § 45 ust. 4 Zarz�dzenia Nr 69/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 25 wrze�nia 2007 r. w sprawie okre� lenia warunków zawierania umów 

o udzielanie �wiadcze� opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna stanowi, 

�e dla finansowania �wiadcze� w zakresie: piel�gniarka szkolna - „podstaw� finansowania 

�wiadcze� piel�gniarki szkolnej, s� przekazywane comiesi�cznie listy uczniów obj�tych opiek�, 

ucz�szczaj�cych do danego typu szkoły, okre�lonego w § 41 ust 2, z zastrze�eniem § 40 ust. 2. 

Listy nale�y potwierdza�, przynajmniej 2 razy w roku tj. w marcu i pa�dzierniku, podpisem 

dyrektora szkoły." Cytowany przepis zgodny jest co do zasady z przepisami rozporz�dzenia 

Ministra Zdrowia z dnia  16 pa�dziernika 2005  r.  w sprawie ogólnych warunków umów 

0 udzielania �wiadcze� opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 197 poz. 1643) dotycz�cymi rozliczania 

�wiadcze� dokonywanego na podstawie kapitacyjnej stawki rocznej. 

W zwi�zku z podnoszonym przykładem uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie opłat 

za korzystanie z gabinetów przez piel�gniarki szkolne, zaznaczy� nale�y, �e w tym przypadku 

ryzyko uwzgl�dniane w warunkach zawarcia umów jest ryzykiem �wiadczeniodawcy i w celu 

jego minimalizacji powinno by� regulowane na drodze cywilnoprawnej poprzez porozumienia 

1 umowy   zawierane   przez   �wiadczeniodawców   z   organami   zało�ycielskimi   szkół   lub 

dyrektorami szkół. 

Z powa�aniem 

 


