
Szczecin, dnia 06 grudnia 2006 r. 

Protokół ze spotkania przedstawicieli organizacji �wiadczeniodawców POZ z terenu 

województwa zachodniopomorskiego z reprezentantami Zachodniopomorskiego 

Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

Dnia 6 grudnia 2006 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego OW NFZ spotkali si� 

przedstawiciele: 

• Zachodniopomorskiego   Oddziału   Wojewódzkiego   Kolegium   Lekarzy   Rodzinnych 

w Szczecinie; 

• Zachodniopomorskiego Zwi�zku Pracodawców Lecznictwa w Szczecinie; 

• Zwi�zku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej Pomorza Zachodniego 

• Kolegium   Piel�gniarek   i   Poło�nych   Rodzinnych   w   Polsce   Oddział   Terenowy 

w Szczecinie; 

• Krajowego Stowarzyszenia Piel�gniarek Medycyny Szkolnej w Szczecinie 

z przedstawicielami Zachodniopomorskiego OW NFZ 

( Lista uczestników spotkania- zał�cznik nr 1 do protokołu). 

Przedmiot spotkania: 

1.   Ostateczne uzgodnienie i przyj�cie stawek kapitacyjnych dla POZ na rok 2007 ( 

zgodnie z wariantem struktury stawki zawartym w protokole z dnia 29.11.2006. 

Przedstawiciele przyjmuj� zaproponowane stawki. Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych 

o�wiadcza, i� wyst�pi z wnioskiem do Centrali NFZ o utrzymanie w nowych umowach 

trójstopniowego podziału stawki kapitacyjnej dla lekarza POZ. 

(Zał�cznik nr 2 do protokołu). 

2. �wiadczeniodawcy zgłaszaj� problem, i� nie jest mo�liwe zabezpieczenie w stu procentach 

�wiadcze� nocnej i �wi�tecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i piel�gniarskiej przez 

personel posiadaj�cy wymagane w materiałach informacyjnych kwalifikacje, tj. piel�gniarki 

POZ i lekarza POZ. Zatem zwracaj� si� z pro�b� o wyra�enie zgody na odst�pstwo od 

powy�szego wymogu w celu umo�liwienia kompleksowego zabezpieczenia przedmiotowych 

�wiadcze�. 

Zachodniopomorski    Oddział    Wojewódzki    NFZ    kieruj�c    si�    konieczno�ci� 

zabezpieczenia zakresu nocnej i �wi�tecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i piel�gniarskiej 



przyjmuje argumenty przedstawicieli �wiadczeniodawców i przychyla si� do   odej�cia od 

wymogów kwalifikacyjnych w tym zakresie �wiadcze�. 

3. Swiadczeniodawcy realizuj�cy zakres medycyny szkolnej wnosz� o wyra�enie zgody na 

przekroczenie maksymalnej ilo�ci uczniów obj�tych opiek� przez piel�gniark� medycyny 

szkolnej, wskazanej w materiałach informacyjnych gdy� dotychczasowa kalkulacja kontraktu 

wskazuje na brak mo�liwo�ci utrzymania etatów piel�gniarskich stosownie do wymogów. 

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca si� z pro�b� aby w 

takich przypadkach Swiadczeniodawcy zgłaszali indywidualne pisemne wnioski do tutejszego 

oddziału wojewódzkiego i zamieszczenie ich w składanym wniosku o zawarcie umowy.. 

4. Przedstawiciele �wiadczeniodawców zgłaszaj� równie� problem przekraczania przez cz��� 

lekarzy, piel�gniarek i poło�nych POZ maksymalnej ilo�ci zadeklarowanej populacji. 

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ prosi aby w takich przypadkach 

Swiadczeniodawcy, podobnie jak w zakresie medycyny szkolnej zgłaszali si� z 

indywidualnymi pisemnymi wnioskami do tutejszego oddziału wojewódzkiego i 

zamieszczenie ich w składanym wniosku o zawarcie umowy. 

4. Ustalono czas zawarcia umów o udzielanie �wiadcze� opieki zdrowotnej - podstawowa 

opieka zdrowotna na okres trzech lat - to jest od dnia 01.01.2007 do dnia 31.12.2009. 

Przedmiotowe umowy �ladem lat ubiegłych b�d� aneksowane w zakresie wysoko�ci stawek 

kapitacyjnych oraz zasad udzielania �wiadcze�. 

5. Ze wzgl�du na termin składania wniosków przypuszczalnie  do  dnia 22.12.2006 r. 

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca si� do �wiadczeniodawców z pro�b� o 

szybkie i poprawne dostarczanie wniosków o zawarcie umowy o udzielanie �wiadcze� opieki 

zdrowotnej, zwłaszcza przez nowe podmioty, które dotychczas nie posiadały zawartej umowy 

z tutejszym O W NFZ w tym rodzaju �wiadcze�. 

Swiadczeniodawcy wnosz� o umo�liwienie przesuni�cia terminu składania list 

aktywnych za miesi�c stycze� 2007. ZOW NFZ zobowi�zuje si� do wyst�pienia do Centrali 

w przedmiotowej sprawie. 

6. Omówiono   sposób   przygotowania  wniosków  -  przede   wszystkim jeden  komplet 

dokumentów formalno-prawnych w zakresie POZ ( np.  lekarz POZ) a w pozostałych 

zakresach nale�y wypełni� zał�cznik nr 8  do informacji wskazuj�c w którym zakresie 

znajduje si� pełen komplet dokumentacji i doł�czy� te dokumenty, które s� niezb�dne w 

ka�dym zakresie do których nale�y w szczególno�ci: 

- wykaz podwykonawców oraz umowy na podwykonawstwo albo wzory umów    

  z   podwykonawcami  ze  stosownym    o�wiadczeniem  o  poddaniu  si�  kontroli 



prowadzonej przez NFZ oraz ch�ci zawarcia takiej umowy przez obydwie strony 

(podpis zlecaj�cego i zleceniobiorcy), 

      - w przypadku braku podwykonawstwa o�wiadczenie o samodzielnym  realizowaniu      

        umowy, 

      - zał�cznik nr 7 do Informacji - o�wiadczenie oferenta, 

- w  przypadku   reprezentacji   podmiotu  przez  pełnomocnika  -  pełnomocnictwo    

udzielone przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji oferenta, - kopi� 

obowi�zuj�cej polisy OC na okres obowi�zywania umowy z NFZ lub innego   

dokumentu zobowi�zuj�cego oferenta do kontynuacji obecnie zawartej polisy OC na   

okres   od   01.01.2007   do   01.12.2009.   W   przypadku   nowych   oferentów,   nie   

posiadaj�cych umowy  z NFZ  umowa przedwst�pna  stwierdzaj�ca,   �e  umowa   

ubezpieczenia OC zostanie zawarta lub inny dokument ( o�wiadczenie) o zawarciu   

przez oferenta umowy ubezpieczenia OC na okres od 01.01.2007 do 01.12.2009. Nale�y 

równie� składa� pełn� wersj� elektroniczn� wniosku ( plus wydruk z aplikacji) -zgodnie 

z Zarz�dzeniem Nr 102/2006 z dnia 9 listopada 2006r. Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia. 

Podpisy: 

 

 


