
Zarządzenie Nr 50/2010/DSOZ 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  
 

z dnia 1 września 2010 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu 

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 i art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. 

Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

 

§1. 
 

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 73/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu 

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego 

zarządzeniem nr 85/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 

2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu 

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1. w miejsce tabeli: "Tab. 1.6  rehabilitacja lecznicza" wprowadza się tabelę: "Tab. 1.6 

rehabilitacja lecznicza" w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.  

2. w miejsce tabel: "Tab. 1.11 lecznictwo uzdrowiskowe" wprowadza się tabelę: "Tab. 

1.11 lecznictwo uzdrowiskowe" w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.  

  

§2. 
 

W miejsce opisu poziomu skalującego o treści "wyniki kontroli rozpoczętych po dniu 1 stycznia 

2009 i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym" wprowadza się treść "wyniki kontroli 

rozpoczętych po dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy postępowanie 

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zakończonych 

wystąpieniem pokontrolnym" we wszystkich tabelach załącznika nr 1 do zarządzenia 

nr 73/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2009 r., których 

zapis dotyczy. 

 

§3. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, w tym: 

 

1. Zmiana, o której mowa w §1. ust 1. ma zastosowanie do postępowań w sprawie 

zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z mocą obowiązywania od 1 

października 2010 r.  

2. Zmiana, o której mowa w §1. ust 2. ma zastosowanie do postępowań w sprawie 

zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z mocą obowiązywania od 1 

stycznia 2011 r.  



  

Prezes 

Narodowego Funduszu Zdrowia 
 

Jacek Paszkiewicz 

   

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, 

poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz 

z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, 

poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz. 

1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 

127, poz. 857. 

 

 

 

 

 


