
Zarządzenie Nr 82/2010/DSOZ 

Prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 17 grudnia 2010 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 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 zarządzeniu Nr 49/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 sierpnia 

2010 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) w § 13:  

  

a) w ust. 1 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

"a) oświadczenie o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1a do zarządzenia,", 

 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, uważa się za wystawione w terminie, jeżeli 

organ uprawniony do ich wystawienia potwierdzi, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, aktualność danych określonych w tych dokumentach. Adnotacja organu 

powinna być dokonana na takim dokumencie i zawierać datę potwierdzenia oraz podpis 

uprawnionego pracownika.", 

 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. W przypadku, gdy w dniu składania oferty oddział Funduszu posiada dokumenty, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, 2 – 5 i 8, a potwierdzony w nich stan prawny lub faktyczny nie 

uległ zmianie, oferent może złożyć oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w załączniku 

nr 3 do zarządzenia.";  

  

2) dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego 

zarządzenia; 

 

3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 
 

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań dotyczących zawierania umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej ogłoszonych po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. 



 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 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, 

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, 

Nr 127, poz. 857 i Nr 165, poz. 1116. 

 

 

 

 

 


