
Komunikat dla Świadczeniodawców dot. rozliczenia środków finansowych 

przekazanych na podwyżki za rok 2008 r.

W  związku  ze  zbliżającym  się  terminem  rozliczenia  świadczeniodawców  

z  wydatkowania  środków  finansowych  uzyskanych  za  rok  2008  na  mocy  ustawy  

z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost 

wynagrodzeń  (Dz.  U.  Nr  149,  poz.  1076  ze  zm.),  Pomorski  Oddział  Wojewódzki  NFZ 

informuje,  że  od dnia 26 czerwca 2009 r. dostępne będzie  w Portalu Świadczeniodawcy 

oświadczenie z wykorzystania środków finansowych przekazanych przez NFZ za rok 2008 r. 

na  wzrost  wynagrodzeń.  Oświadczenie  będzie  dostępne  w  postaci  formularza 

umożliwiającego Świadczeniodawcy uzupełnienie wymaganych danych oraz wydrukowanie 

dokumentu.  Niniejszy  dokument  stanowić  będzie  podstawę  do  rozliczenia  otrzymanych 

środków na podwyżki. 

W szczególności prosimy o:

1. wypełnienie części C oświadczenia,

2. sprawdzenie zgodności rachunkowej wyliczeń,

3. potwierdzenie  zgodności  danych zawartych  w  oświadczeniu  przez  złożenie 

podpisu i pieczęci pod tabelą.

Niniejszy  dokument  stanowić  będzie  podstawę  do  rozliczenia  otrzymanych  środków  

na podwyżki. Oświadczenie należy przesłać do POW NFZ w terminie do 30 czerwca 2009 r. 

Zgodnie  z  zapisami  przedmiotowej  ustawy,  środki  finansowe,  które  nie  zostały 

wykorzystane  bądź  zostały  wykorzystane  niezgodnie  z  ich  przeznaczeniem,  jak  również 

nadwyżkę niewykorzystanych środków z roku 2007, przeznaczoną do wykorzystania w roku 
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2008 (o ile taka została wykazana w oświadczeniu za rok 2007)  należy zwrócić w terminie 

do dnia 30 czerwca 2009 r. 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 2009 r. Oddział 

będzie dochodził odsetek za czas opóźnienia w wysokości odsetek ustawowych.

Rozliczenia  niewykorzystanych  środków  finansowych  przekazanych 

Świadczeniodawcom  należy  dokonać  za  pomocą  dokumentu  korygującego  dotyczącego 

miesiąca  grudnia  2008  r.  obejmującego  całą  niewykorzystaną  kwotę  (w  przypadku,  gdy 

zwracana  kwota  jest  wyższa  od  kwoty  wynikającej  z  dokumentu  rozliczeniowego  

za m-c grudzień, korekty należy wystawić do poprzednich miesięcy).
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