
Załącznik do zarządzenia nr 79/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 października  2008 r. 

 
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 25 września 2007 r. (ze zm.) 
 
 

WARTOŚCI STAWEK KAPITACYJNYCH, PORAD, RYCZAŁTÓW I PUNKTU W POZ 
   

od  1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. 
 

L.p.  Nazwa świadczenia Jednostka 
rozliczeniowa 

Wartość  
w okresie 

1.01.2008 r. 
 do  

30.06.2008 r. 
(w PLN) 

Wartość  
w okresie 

1.07.2008 r. 
 do  

31.08.2008 r 
(w PLN) 

Wartość  
w okresie 

1.09.2008 r. 
 do  

31.12.2008 r 
(w PLN) 

Świadczenia lekarza poz 
 

1.1 Świadczenia lekarza poz Stawka 
kapitacyjna 81,00 90,00 96,00 

1.2 Świadczenia lekarza poz w ramach realizacji 
profilaktyki ChUK Porada 48,00 48,00 48,00 

1.3 
Świadczenia lekarza poz w ramach realizacji 
profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym 
POChP) 

Porada 14,00 14,00 14,00 

1.4 

Świadczenia lekarza poz w ramach realizacji 
profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym 
POChP) z wykonaniem badania 
spirometrycznego 

Porada 25,00 25,00 25,00 

1.5 

Świadczenia lekarza poz udzielane  
w stanach nagłych zachorowań 
ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW 
ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i 
spoza listy zadeklarowanych pacjentów 

Porada 24,00 24,00 24,00 

1.6 

Świadczenia lekarza poz udzielane 
w stanach nagłych zachorowań osobom 
uprawnionym na podstawie przepisów o 
koordynacji, osobom spoza listy 
świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone 
uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią 
art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, osobom 
uprawnionym jedynie na podstawie ,,Karty 
Polaka” oraz obcokrajowcom posiadającym 
ubezpieczenie zdrowotne na podstawie 
zgłoszenia, w związku z czasowym 
zatrudnieniem na terytorium RP 

Porada 45,00 45,00 45,00 

1.7 
Świadczenia lekarza poz w ramach 
kwalifikacji do realizacji transportu 
,,dalekiego” w POZ  

Porada 20,00 20,00 20,00 

Świadczenia pielęgniarki poz  

2.1 Świadczenia pielęgniarki poz (w tym 
pielęgniarskiej opieki środowiskowej) 

Stawka 
kapitacyjna 

min. 18,48 
max. 20,28 23,88 24,24 

2.2 Świadczenia pielęgniarki poz (w tym 
pielęgniarskiej opieki środowiskowej) Punkt 1,00 1,00 1,00 
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2.3 Świadczenia pielęgniarki poz w ramach 
realizacji profilaktyki gruźlicy Porada 4,00 4,00 4,00 

2.4 

Świadczenia pielęgniarki poz udzielane  
w stanach nagłych  zachorowań 
ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW 
ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i 
spoza listy zadeklarowanych pacjentów 

Porada 7,00 7,00 7,00 

2.5 

Świadczenia pielęgniarki poz udzielane 
w stanach nagłych zachorowań osobom 
spoza listy uprawnionym na podstawie 
przepisów o koordynacji, osobom innym niż 
ubezpieczone uprawnionym do świadczeń 
zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 
ustawy, osobom uprawnionym jedynie na 
podstawie ,,Karty Polaka” oraz 
obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie 
zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w 
związku z czasowym zatrudnieniem na 
terytorium RP 

Porada 12,00 12,00 12,00 

Świadczenia położnej poz  

3.1 Świadczenia położnej poz Stawka 
kapitacyjna 

min.   9,12 
max. 10,44 12,24 12,60 

3.2 

Świadczenia położnej poz udzielane  
w stanach nagłych zachorowań 
świadczeniobiorcom spoza OW oraz z terenu 
OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących 
i spoza listy zadeklarowanych pacjentów 

Porada 7,00 7,00 7,00 

3.3 

Świadczenia  położnej poz udzielane 
w stanach nagłych zachorowań osobom 
spoza listy uprawnionym na podstawie 
przepisów o koordynacji, osobom innym niż 
ubezpieczone uprawnionym do świadczeń 
zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 
ustawy, osobom uprawnionym jedynie na 
podstawie ,,Karty Polaka” oraz 
obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie 
zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w 
związku z czasowym zatrudnieniem na 
terytorium RP 

Porada 12,00 12,00 12,00 

Świadczenia pielęgniarki szkolnej  

4.1 Świadczenia pielęgniarki szkolnej Stawka 
kapitacyjna 

min. 33,00 
max. 37,44 38,04 38,40 

4.2 Świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane 
w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej 

Stawka 
kapitacyjna 2,40 2,40 2,40 

Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska w POZ  

5.1 

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki 
medycznej w POZ,  
(kontraktowane wyłącznie przez 
świadczeniodawców POZ w zakresie lekarza 
poz) 

Stawka 
kapitacyjna 21,00 21,00 21,00 

5.2 Świadczenia nocnej i świątecznej 
ambulatoryjnej opieki lekarskiej w POZ 

Stawka 
kapitacyjna 

min. 2,64 
max. 3,84 

min. 2,64 
max. 3,84 

min. 2,64 
max. 3,84 
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5.3 Świadczenia nocnej i świątecznej 
ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej w POZ 

Stawka 
kapitacyjna 

min. 0,96 
max. 1,68 

min. 0,96 
max. 1,68 

min. 0,96 
max. 1,68 

5.4 Świadczenia nocnej i świątecznej wyjazdowej 
opieki lekarskiej w POZ 

Stawka 
kapitacyjna 

min. 3,84 
max. 5,40 

min. 3,84 
max. 5,40 

min. 3,84 
max. 5,40 

5.5 Świadczenia nocnej i świątecznej wyjazdowej 
opieki pielęgniarskiej w POZ 

Stawka 
kapitacyjna 

min. 1,56 
max. 2,40 

min. 1,56 
max. 2,40 

min. 1,56 
max. 2,40 

5.6  

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki 
lekarskiej udzielane w stanach nagłych 
zachorowań osobom spoza listy innym niż 
ubezpieczone uprawnionym do świadczeń 
zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 
ustawy, osobom uprawnionym jedynie na 
podstawie ,,Karty Polaka” i obcokrajowcom 
posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na 
podstawie zgłoszenia, w związku 
z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP 

Porada 24,00 24,00 24,00 

5.7  

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki 
pielęgniarskiej udzielane w stanach nagłych  
zachorowań ubezpieczonym spoza listy i 
spoza OW NFZ oraz osobom spoza listy 
innym niż ubezpieczone uprawnionym do 
świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 
2 i 3 ustawy, osobom uprawnionym jedynie 
na podstawie ,,Karty Polaka” i 
obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie 
zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w 
związku z czasowym zatrudnieniem na 
terytorium RP 

Porada 7,00 7,00 7,00 

      

Transport sanitarny w POZ  

6.1 
 

Świadczenia transportu sanitarnego w POZ – 
przewozy realizowane w ramach gotowości  

Stawka 
kapitacyjna 

min. 2,52 
max. 4,20 

min. 2,52 
max. 4,20 

min. 2,52 
max. 4,20 

6.2 
Świadczenia transportu sanitarnego 
„dalekiego” w POZ – przewozy na odległość 
(tam i z powrotem) 121 - 400 km  

Ryczałt za 
przewóz 210,00 210,00 210,00 

6.3 
Świadczenia transportu sanitarnego 
„dalekiego” w POZ – przewozy na odległość 
(tam i z powrotem) powyżej 400 km  

Ryczałt za 
każdy km 
przewozu 

ponad 400 km 

0,84 0,84 0,84 
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