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Szanowna Pani Przewodnicząca,  
 

Nawiązując do pisma znak WSOZ-I.4300.12.2015 WSOZ-I.MO z dnia 3 listopada 
2015 r. w sprawie stosowania przepisów określonych w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów (Dz.U. poz. 1400 

ze zm.), wobec pielęgniarek i połoŜnych, które występują w roli świadczeniodawców 
uprzejmie informuję, Ŝe zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia z dnia 23 grudnia 
2015 r. ww. przepis ma zastosowanie do wszystkich świadczeniodawców, bez względu na 
formę organizacyjno- prawną. 

Pielęgniarki lub połoŜne, które występują w roli świadczeniodawców spełniają łącznie 
następujące warunki: wykonują zawód pielęgniarki lub połoŜnej (prowadzą działalność 
gospodarczą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki np. spółek cywilnych, jawnych)                        
i posiadają zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem oddziału 
wojewódzkiego NFZ oraz udzielają świadczeń opieki zdrowotnej są uprawnione do wzrostu 
wynagrodzeń, zgodnie z § 2 ust. l rozporządzenia w sprawie OWU. 

Jednocześnie informuję, Ŝe zgodnie z dyspozycją zawartą w § 2 ust. 3 ww. 
rozporządzenia dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego przedstawił wszystkim 
świadczeniodawcom, którzy przekazali, informację, o której mowa w § 2 ust. l 
rozporządzenia zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujące: 
1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez 
pielęgniarki i połoŜne w okresie od dnia l września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2016r.; 
2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt l, w przypadku ich nieprzeznaczenia 
w sposób, o którym mowa w ust. 2, i karze umownej w wysokości do 5% tych środków. 

Jednocześnie, w związku z zapytaniami ze strony Związków Zawodowych 
Pielęgniarek i PołoŜnych informuję, iŜ LOW NFZ na podstawie przedstawionych przez 
świadczeniodawców dokumentów (faktur i oświadczeń) dokonuje płatności środków 
finansowych zgodnie z ogólnymi warunkami umów. 

 
p.o Dyrektora 
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