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Dotyczy: aneksowania umów POZ i s/Jrawozdawczosci z ich realizacji

W zwiazku z naplywajaca z aw NFZ korespondencjal, dotyczaca podejmowanych

przez swiadczeniodawców paz zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim (PZ), prób

wprowadzania do umów paz zapisów niezgodnych z trescia warunków zawierania i realizacji

umów ustalonych jednolicie dla wszystkich swiadczeniodawców paz w drodze zarzadzenia

Nr 69/2008/DSOZ Prezesa Narodmvego Funduszu Zdrowia ze.dnia 25 wrzdnia 2007 r.

w sprawie okreslenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie swiadczen opieki

zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka (ze zm.2) zwanego dalej zarzadzeniem, informuje,

ze nie wyrazam zgody na róznicowanie tresci zawartych umów POZ, w tym takze

obowiazujacych na ich podstawie zasad sprawozdawczosci. Uwzgledniajac zglaszane

W CIagU biezacego roku, przez uprawnionych przedstawicieli PZ, problemy

swiadczeniodawców paz z wyposazeniem prowadzonych przez nich dzialalnosci

gospodarczych w oprogramowanie informatyczne niezbedne do realizacji obowiazku

sprawozdawczego w sposób zgodny z postanowieniami zawartych z Funduszem umów,

dopuscilem (nie róznicujac w tym swiadczeniodawców) mozliwosc sprawozdawania do

30.04.2008 r. wykonania swiadczen w uzgodnionej z aw NFZ, postaci zestawien

tabelarycznych (pismo znak: CF/DSOZ/KrK/2008/075/0104/W/01876 z dnia 30.01.2008 r.)

l) Pismo znak: WEF/DO U-O75/1/AW/150/3 Dyrektora Swietokrzyskiego Oddzialu Wojewódzkiego NFZ,
Pismo znak: WSOZJZ-073-0962-UG-KlPOZJ08 Dyrektora Wielkopolskiego Oddzialu Wojewódzkiego NFZ,
Pismo znak: DN-073-64-08/KB Dyrektora Warminsko-Mazurskiego Oddzialu Wojewódzkiego NFZ

2) Zmiany zostaly wprowadzone zarzadzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 105/2007/DSOZ
z dnia 5 grudnia 2007 r., Nr 1/2008/DSOZ z dnia 4 stycznia 2008 r., Nr 17/2008/DSOZ z dnia 22 lutego 2008
r., Nr 22/2008/DSOZ z dnia 7 kwietnia 2008 r. oraz Nr 51 '/2008/DSOZ z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniajacymi
zarzadzenie w sprawie okreslenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: podstawowa opieka
zdrowotna.
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a w okresie do 30 czerwca 2008 r. takze przy wykorzystaniu aplikacji sprawozdawczo

rozliczeniowych Funduszu, traktujac te problemy jako sytuacje przejsciowa, rózna w czasie

trwania dla poszczególnych swiadczeniodawców i uzalezniona od powodzenia, kazdego ze

swiadczeniodawców indywidualnie, w zakupie i wdrazaniu oprogramowania, które umozliwi

sprawozdawczosc w zakresie okreslonym umowa. W dniu 5.09.2008 r., na wniosek sekretarzy

PZ: Pani Bozeny Janickiej i Pana Krystiana Adamika, wyrazilem zgode na wydluzenie w/w

okresu przejsciowego (testowania) do dnia 30 wrzesnia 2008 r., z zastrzezeniem, ze wszelkie

konsekwencje wynikajace z braku realizacji przez swiadczeniodawców sprawozdawczosci

w sposób zgodny z postanowieniami warunków realizacji umów, obciazac beda samych

swiadczeniodawców.

Powyzsze decyzje nie oznaczaja odstepstwa od wymogu przekazywania

platnikowi swiadczen sprawozdan z realizacji umów. Przyjmujac jednakze do wiadomosci

zglaszane problemy, prosze o nie nakladanie na swiadczeniodawców paz, do miesiaca

pazdziernika br. wlacznie, kar pienieznych za opóznienia w realizacji obowiazku

sprawozdawczego.

W sytuacji gdy przekazane przez swiadczeniodawców paz za okres I - VI 2008 r.,

sprawozdania w formie tabelarycznej, zgodne sa merytorycznie z trescia zawartych umów, nie

nalezy egzekwowac ich uzupelnienia w formacie wymaganym tymi umowami.

Informuje takze, iz dostepne nadal na stronach OW NFZ aplikacje

sprawozdawczo-rozliczeniowe Funduszu nie beda podlegaly zadnym modyfikacjom

i aktualizacji.

Do wiadomosci:

Pani Bozena Janicka - Sekretarz Federacji Zwiazków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie

Zielonogórskie
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