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 Zarządzenie Nr 70/2009/DSM 

Prezesa  

Narodowego Funduszu Zdrowia  

z dnia 3 listopada 2009 r.  

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju   pomoc doraźna i transport sanitarny  

 

Na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 161a ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)), zarządza się co następuje:  

 

Rozdział 1  

Postanowienia ogólne  

§ 1.  

Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umowy w rodzaju 

pomoc doraźna i transport sanitarny, zwanej dalej „umową”, realizowane przez zespoły 

sanitarne typu „N”, a także warunki wymagane od świadczeniodawców 

zainteresowanych zawarciem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym 

rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego  

w sprawie jej zawarcia. 

§ 2.  

1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:  

1) Fundusz – Narodowy Fundusz Zdrowia; 

                                                 
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 oraz 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,i Nr 
111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374. 
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2) gotowość dobowa – warunki organizacyjno-techniczne pozwalające na 

wykorzystanie zasobów kadrowych oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia do 

udzielania świadczeń w ciągu całej doby;  

3) miejsce wyczekiwania – lokalizację zespołu sanitarnego typu „N” pozostającego 

w dyspozycji do udzielania świadczeń; 

4) Oddział Funduszu – oddział wojewódzki Funduszu; 

5) rejon działania – spójny terytorialnie obszar (województwo, powiat lub powiaty) 

działania zespołu sanitarnego typu „N”, którego określenie uzależnione jest od 

konieczności właściwego zabezpieczenia świadczeń; 

6) rodzaj świadczeń – rodzaj, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484); 

7) ryczałt dobowy – uśredniona kwota przeznaczona na sfinansowanie świadczeń 

zespołu sanitarnego typu „N” w ramach gotowości do wykonywania świadczeń  

w okresie całej doby;  

8) zakres świadczeń – zakres, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie 

nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1143), oraz Ogólnych warunkach umów  

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów  

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
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Rozdział 2  

Przedmiot postępowania i umowy  

 

§ 3.  

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie świadczeniodawców, którzy będą realizować 

świadczenia w zakresach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia. 

 

§ 4.  

1. Przedmiotem umowy jest realizacja świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom 

przez świadczeniodawcę, finansowanych przez Fundusz.  

2. Świadczenia w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny realizowane są  

w warunkach, o których mowa w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

leczenia szpitalnego. 

3. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.  

4. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają zgody Prezesa Funduszu.  
 

§ 5. 
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE)  

nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. UE L 340 z dnia 16 grudnia 2002, L 

329 z dnia 17 grudnia 2003 r. i L 6 z dnia 20 grudnia 2006 r. i L 74 z dnia 15 marca 2008 

r.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przedmiot umów obejmuje  

w szczególności: 

 
- 85120000-6 Usługi medyczne i podobne.
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Rozdział 3  
Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców  

 

§ 6.  
1. Umowę w zakresach świadczeń określonych w załączniku Nr 1 do zarządzenia 

zawiera się ze świadczeniodawcą, którego oferta została wybrana po 

przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań.  

2. Świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie umowy musi spełniać wymogi dla 

zespołów sanitarnych typu „N” określone w załączniku Nr 3 do zarządzenia oraz 

wymagania określone w odrębnych przepisach. 

3. Jeżeli na podstawie umowy świadczeniodawca udziela świadczeń w różnych 

miejscach, każde z nich musi spełniać wymagania określone w ust. 2.  

4. Oferta świadczeniodawcy ubiegającego się o zawarcie z Funduszem umowy  

powinna zawierać informację o miejscu wyczekiwania zespołów sanitarnych typu „N” 

zgodnie ze wzorem określonym załączniku Nr 4 do zarządzenia.  

 

Rozdział 4  
Zasady udzielania świadczeń  

 

§ 7.  
 

1. Zespół sanitarny typu „N” udziela świadczeń w stanach nagłego pogorszenia stanu 

zdrowia, w tym wykonuje transport sanitarny noworodka chorego, w szczególności,  

w następujących stanach chorobowych:  

1) niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;  

2) niewydolność układu krążenia;  

3) stany po operacjach chirurgicznych;  

4) noworodki wymagające transfuzji wymiennej; 
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5) konieczności niezwłocznego wykonania zabiegu w innym zakładzie opieki 

zdrowotnej;  

6) inne (w szczególności drgawki, niska waga urodzeniowa).  

2. W przypadkach uzasadnionych medycznie dopuszcza się realizację przez zespół 

sanitarny typu „N” transportu sanitarnego, z wykorzystaniem inkubatora, dziecka 

chorego do 25 tygodnia wieku metrykalnego w stanach chorobowych określonych  

w ust. 1. 

 

§ 8. 

1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie zespołu sanitarnego typu „N” 

zapewnia gotowość dobową do udzielania świadczeń utrzymując w miejscu 

wyczekiwania, w stałej dyspozycji przez całą dobę środki transportu sanitarnego 

wraz niezbędnymi elementami wyposażenia oraz obsadą kadrową, zgodnie  

z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia.  

2. Przez zapewnienie gotowości dobowej należy rozumieć stworzenie odpowiednich 

warunków organizacyjno-technicznych – umożliwiających jak najszybsze udzielenie 

świadczeń przez zespół sanitarny typu „N”:  

3. Świadczeniodawca w ramach realizacji umowy zobowiązany jest do współpracy ze 

świadczeniodawcami realizującymi umowy o udzielanie świadczeń ratownictwa 

medycznego w zakresie koordynacji udzielanych świadczeń.  

4. W razie konieczności kontynuacji leczenia, świadczeniodawca realizuje transport 

sanitarny noworodka chorego odpowiednio do lub z ośrodka referencyjnego 

znajdującego się poza rejonem działania, na podstawie zlecenia świadczeniodawcy, 

u którego hospitalizowany jest noworodek.  

5. Każda zmiana warunków udzielania świadczeń przez Świadczeniodawcę, mająca 

wpływ na dostępność do świadczeń, musi być zgłaszana przez Świadczeniodawcę  

w terminie umożliwiającym zmianę umowy, jednakże nie dłuższym niż 14 dni. 
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Rozdział 5  
Zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń  

 
§ 9.  

1. Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym 

jest rachunek wraz z raportem statystycznym.  

2. Świadczeniodawcy przysługuje prawo korygowania raportu statystycznego.  

3. Świadczeniodawca składa do oddziału wojewódzkiego Funduszu, z którym zawarł 

umowę, rachunek na piśmie oraz raport statystyczny w formie elektronicznej  

w terminie do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. Dane zawarte w rachunku 

Świadczeniodawca przekazuje również w formie elektronicznej.  

4. Świadczeniodawca gromadzi i przekazuje Funduszowi dane o świadczeniach 

udzielonych poszczególnym świadczeniobiorcom w zakresie i na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych, w zarządzeniach wydawanych przez Prezesa 

Funduszu na podstawie tych przepisów oraz umowy. 

5. Świadczenia w ramach gotowości zespołów sanitarnych typu „N” finansowane są na 

podstawie ryczałtu dobowego, określonego dla zakresu świadczeń zgodnego  

z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 

6. Zaplata należności z tytułu realizacji umowy następuje na podstawie rachunków 

wystawionych przez Świadczeniodawcę, zgodnie z zasadami i terminach 

określonych w umowie. 

7. Warunki rozliczania świadczeń określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej oraz w umowie. 
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Rozdział 6  
Postanowienia końcowe 

 
§ 10. 

Z dniem 31 grudnia 2009 r. traci moc zarządzenie Nr 88/2007/DSM Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia 

warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny. 

         § 11. 
Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowania w sprawie zawarcia lub zmiany 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, począwszy od umów zawieranych na 

2010 r. 

§ 12. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

Prezes  
Narodowego Funduszu Zdrowia  

 
Jacek Paszkiewicz  


