SERWIS INFORMACJI PRAWNEJ e-informator
[aneks do nr 6.]
Nowe zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
W dniu 29 listopada 2018 r. (w późnych godzinach wieczornych), na stronie internetowej Narodowego
Funduszu Zdrowia, opublikowane zostało Zarządzenie Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – zwane dalej

nowym Zarządzeniem. Powyższy akt prawny wchodzi w życie z dniem następującym po dniu
podpisania, a więc 30 listopada 2018 r. Z tą datą traci również moc obowiązujące dotychczas
Zarządzenie Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r.
sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej.
Jak wskazano w uzasadnieniu nowego Zarządzenia:
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Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. sprawie
warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej oraz zarządzenia zmieniające: Nr 10/2018/DSOZ z dnia 7 lutego
2018 r., Nr 62/2018/DSOZ z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr 100/2018/DSOZ z dnia 26 września 2018 r.,
Nr 101/2018/DSOZ z dnia 28 września 2018 r. oraz Nr 104/2018/DSOZ z dnia 2 października 2018 r.,
a ponadto wprowadza nowe regulacje związane ze:
1)

wzrostem finansowania świadczeń lekarza poz dla populacji w grupie wiekowej: 40-65 r.ż.

2)

rozłożonym w czasie wzrostem bazowej stawki kapitacyjnej w zakresie lekarza poz.

Projekt zarządzenia nie podlegał konsultacjom zewnętrznym.
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z Załącznika nr 1 – Wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów w POZ):


od 1 listopada 2018 r.:

154,20 zł,



od 1 czerwca 2019 r.:

156,60 zł,



od 1 października 2019 r.:

159,00 zł.

Wartość stawki kapitacyjnej przewidziana od 1 listopada 2018 r., stosowana jest od tej daty (ma ona
zastosowanie wstecz), w oparciu o § 45 nowego Zarządzenia.

Co równie istotne, od dnia 1 września 2018 r. podniesiona zostaje wartość współczynnika dla
świadczeniobiorców zadeklarowanych do lekarzy POZ, będących w wieku 40-65 lat, którzy nie są
podopiecznymi

domu

pomocy

społecznej

lub

placówki

socjalizacyjnej,

interwencyjnej

lub

resocjalizacyjnej (do wartości 1,32). Tym samym, stawka kapitacyjna za każdego pacjenta
zadeklarowanego do lekarza POZ we wskazanej grupie wiekowej, korygowana jest o wartość
powyższego współczynnika (§ 15 ust. 2 pkt 4 Zarządzenia ws. POZ). Jak stanowi § 44 nowego
Zarządzenia, przepis § 15 ust. 2 pkt 4 stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

udzielonych od dnia 1 września 2018 r.
Osobno należy zwrócić w tym miejscu uwagę na rozdział 5 nowego Zarządzenia (Postanowienia
końcowe), zawierający wspomniane już wcześniej częściowo przepisy przejściowe (§§ 42-45):

§ 42.
1.
Do zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie wniosków złożonych
przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Dyrektorzy Oddziałów Funduszu obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów
zawartych ze świadczeniodawcami warunków wynikających z wejścia w życie niniejszego
zarządzenia.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu
rozpatrywania wniosków, o których mowa w ust. 1.
§ 43.
Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zawarte
przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia przez podmioty, o których mowa w § 6 ust. 4
zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 r. zachowują ważność do dnia
31 grudnia 2024 r. [1]
§ 44.
Przepis § 15 ust. 2 pkt 4 stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych od dnia
1 września 2018 r.
§ 45.
Przepisy określone w lp. 1.1 w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia stosuje się do rozliczania
świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych od dnia 1 listopada 2018 r.

Pełna treść nowego Zarządzenia ws. POZ (wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem),
dostępna jest na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, pod adresem:
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr1202018dsoz,6844.html .

[1]

Wskazane w przepisie Zarządzenie Nr 50/2016/DSOZ, dostępne jest na stronie internetowej Narodowego
Funduszu Zdrowia, pod adresem: http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenienr-502016dsoz,6489.html
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Pełna treść dotychczasowego Zarządzenia ws. POZ (Nr 122/2017/DSOZ – należy mieć na uwadze,
iż jest to tekst pierwotny, który poddawany był zmianom, wynikającym z Zarządzeń: Nr 10/2018/DSOZ
z dnia 7 lutego 2018 r., Nr 62/2018/DSOZ z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr 100/2018/DSOZ z dnia
26 września 2018 r., Nr 101/2018/DSOZ z dnia 28 września 2018 r. oraz Nr 104/2018/DSOZ z dnia
2 października 2018 r. – dostępnych na stronach internetowych NFZ), wraz z załącznikami, dostępna
jest na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, pod adresem:
http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1222017dsoz,6699.html

Zatwierdzono przez:
Adwokata Michała Górskiego
Serwis przygotowywany jest przez:
Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.,
ul. Fabryczna 9, 61-524 Poznań
www.sowislo.com.pl
Pytania dotyczące zamieszczonych w Serwisie informacji można kierować na adres
prawnik@wil.org.pl , wpisując w temacie wiadomości „e-informator”.
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