
 

ZARZĄDZENIE NR  2/2014/DSM 

PREZESA  

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA  
 
 

z dnia 22 stycznia 2014 r.  
 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  ratownictwo 

medyczne 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 w zw.  

z art. 161a 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 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  ratownictwo medyczne, 

zmienionym zarządzeniem Nr 83/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 23 listopada 2012 r., zarządzeniem Nr 12/2013/DSM Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2013 r. oraz zarządzeniem  

Nr 60/2013/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października  

2013 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 2 do zarządzenia stanowiącym wzór umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne, § 8 otrzymuje 

brzmienie: 

„§ 8. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych 

warunków umów oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 

                                                 
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, z 2010 r. Nr 50, poz. 301,  Nr 107, poz. 679, Nr 125 poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 205, poz. 1363, Nr 165, 
poz. 1116,  Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73 
poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122 poz. 696, Nr 138 poz. 808, Nr 149 poz. 
887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz.1378, z 2012 r. poz. 123, 476, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. 
poz.154, 879, 983 i 1290. 



 

2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa 

medycznego (Dz. U. poz. 1176).”; 

 

2) w załączniku nr 3 do zarządzenia w części: 6. Inne wymagania: 

 

a) poz. 6.2 Dodatkowo oceniane (rankingujące) otrzymuje brzmienie: 

„Posiadanie przez podmiot leczniczy i podwykonawcę, o którym mowa w § 2 

ust. 1 pkt 8 lit. b zarządzenia, certyfikatu ISO 9001 systemu zarządzania 

jakością.”, 

 

b) po poz. 6.4 Dodatkowo oceniane (rankingujące) dodaje się poz. 6.5  

w brzmieniu: 

                 „ 
6.5 Dodatkowo 
oceniane 
(rankingujące) 

Realizowanie, w dniu złożenia oferty, procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach 
danego zakresu świadczeń, na całym terytorium rejonu operacyjnego, którego dotyczy 
postępowanie, zdefiniowanym zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału 
terytorialnego kraju (TERYT). 

„                  ; 

3) w załączniku nr 4 do zarządzenia pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

 

 „5. Kopię umowy podwykonawcy, ważnej w dniu złożenia oferty,  

w sprawie warunków wykorzystywania radiowych kanałów częstotliwości  

z operatorem sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu 

dyspozytorskiego o jednolitej strukturze w skali kraju w zakresie 

zarezerwowanym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dla 

systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne lub dokumentów 

potwierdzających wszczęcie procedury zawarcia takiej umowy. 

  

6. Kopię dokumentów rejestracyjnych oraz kopię świadectw homologacji 

typu pojazdu ambulansów przedstawionych w ofercie, do korzystania  

z których tytuł prawny posiada podwykonawca.”; 

 

4) w załączniku nr 6 do zarządzenia w tabeli: INNE PROCEDURY MEDYCZNE, 

procedura o kodzie 57.01 otrzymuje brzmienie: 

  



 

 

     „ 

Cewnikowanie pęcherza przez cewkę, jednorazowe 57.01 

        „                                                                                                                           . 

 

§ 2. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia 

obowiązani są do wprowadzenia, do postanowień umów zawartych ze 

świadczeniodawcami, zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 1 który 

wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. 
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