
Pomorski Oddział Wojewódzki
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z siedzibą w Gdańsku

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie rozliczenia wykorzystania środków przekazanych przez  

NFZ na podwyżki wynagrodzeń w IV kwartale 2006 roku

Zgodnie  z  komunikatem z  dnia  22.06.2007 r.  dotyczącym rozliczenia  świadczeniodawców 

z wydatkowania środków finansowych uzyskanych za okres październik-grudzień 2006 roku na mocy 

art.  3  ust.  1  pkt.  1  ustawy  z  dnia  22  lipca  2006  r.  o  przekazaniu  środków  finansowych 

świadczeniodawcom  na  wzrost  wynagrodzeń  (Dz.  U.  Nr  149,  poz.  1076  z  późn.  zm.),   POW  NFZ 

przypomina,  że w dniu 30.06.2007 r.  minął  termin złożenia  przez świadczeniodawców oświadczenia 

dotyczącego  wykorzystania  środków  finansowych  na  wzrost  wynagrodzeń,  w  IV  kwartale  2006  r. 

oraz termin zwrotu do Oddziału niewykorzystanych środków finansowych. 

Środki finansowe które nie zostały wykorzystane albo zostały wykorzystane niezgodnie z ich 

przeznaczeniem określonym w art.  5 ust.  1 w/w ustawy, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy 

POW NFZ nr:

65 1130 1121 0006 5481 7520 0001

Bank Gospodarstwa Krajowego

W przypadku dokonania zwrotu środków pieniężnych po 30 czerwca 2007 r. Oddział będzie 

dochodził odsetek za czas opóźnienia w wysokości odsetek ustawowych.

 Świadczeniodawcy,  którzy  pomimo zawartego  z  Funduszem kontraktu  na  2006  rok,  nie 

realizowali świadczeń w okresie październik – grudzień 2006 r. nie są uprawnieni do wystawiania faktur 

dotyczących wzrostu wynagrodzeń za powyższy okres.

Rozliczenie  niewykorzystanych  środków  finansowych  należy  dokonać  za  pomocą  faktury 

korygującej dotyczącej miesiąca grudnia 2006 r., obejmującej całą niewykorzystaną kwotę i zawierającej 

specyfikację świadczeń.
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