Uzasadnienie do Uchwały Nr 267/2003 
Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie zmiany Uchwały Nr 227/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2003 r. w sprawie przyjęcia do stosowania „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych” oraz wzorów umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r. zapoznał się  z uwagami i zastrzeżeniami zgłoszonymi przez świadczeniodawców, samorządy środowisk medycznych oraz związki zawodowe działające w ochronie zdrowia, do „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych” oraz „wzoru umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju - leczenie szpitalne”. Po dokonaniu ich analizy podjęto decyzję o zmianie lub modyfikacji niektórych dotychczasowych przepisów. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zmierzają do zrównoważenia praw stron umowy. 
Uchwała wprowadza następujący katalog zmian:
Dotychczasowe brzmienie § 9 pozwalało alternatywnie wezwać świadczeniodawcę z wyznaczeniem terminu do usunięcia przeszkód w wykonaniu umowy lub natychmiastowo rozwiązać umowę z tym świadczeniodawcą. Obecnie zmiana dokonana w § 9 ust. 4 OWU nakłada na Fundusz obowiązek wyznaczenia takiemu świadczeniodawcy, terminu do usunięcia przeszkód i dopiero nieusunięcie  w wyznaczonym terminie lub niemożność ich usunięcia skutkować może rozwiązaniem umowy.
Zmiana dokonana w § 10 ust. 5  OWU przedłuża termin do przedłożenia informacji oraz wykazu podmiotów które wykonują świadczenia, których świadczeniodwca nie jest w stanie wykonać we własnym zakresie – z 7 do 14 dni.
W dotychczasowym brzmieniu § 14 ust. 10 OWU Fundusz zastrzegał sobie prawo ustalenia wzorów skierowań i zleceń dotyczących przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Rodziło to obawę braku odpowiednich wzorów druków u świadczeniodawców w momencie wejścia w życie ich obowiązywania. Dokonana zmiana nakłada na Fundusz obowiązek podawania powyższych wzorów do wiadomości świadczeniodawców co najmniej na 14 dni przed terminem ich obowiązywania.
W dotychczasowym brzmieniu § 19 ust. 2 OWU określono, że należności z tytułu umowy za realizację świadczeń w okresie miesięcznym Fundusz wypłaca miesięcznie z dołu w terminach do 26 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, po dostarczeniu przez świadczeniodawcę do 12 dnia każdego miesiąca prawidłowo sporządzonych dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty wynagrodzenia. Dokonana zmiana bezpośrednio odwołuje się do terminów określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej). Zmiana powyższa ma na celu usunięcie wszelkich wątpliwości świadczeniodawców dotyczących terminu płatności wynagrodzenia za wykonane świadczenia zdrowotne, który zgodnie z powyższymi przepisami wynosi 14 dni. 
W § 19 dodano również ust. 5 nakładający na Fundusz obowiązek wypłaty odsetek ustawowych za czas opóźnienia wypłaty należności za udzielone świadczenia zdrowotne. 
W § 32 ust. 1 OWU  zaakcentowana została zasadność przeprowadzenia kontroli świadczeniodawcy przed nałożeniem kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Ponadto usunięto przepis, który odczytywany był przez świadczeniodawców jako szczególnie restrykcyjny i powodujący nierówność stron umowy to jest ust. 2, umożliwiający dochodzenie przez Fundusz odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 
Niniejszą uchwałą usunięto § 33 OWU, który określał szeroki katalog przypadków w których NFZ mógł nałożyć karę umowną.
Zmiana w brzmieniu § 36 OWU (obecnie § 35) ma charakter redakcyjny. Wprowadzono jednoznaczną regulację, zgodnie z którą umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron na koniec  miesiąca kalendarzowego z zachowaniem pełnego trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Zmiana w § 37 (obecnie 36) wprowadza regulację, zgodnie z którą rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w przypadkach, kiedy wskazane w tym przepisie uchybienia mogą być usunięte, wymaga uprzedniego wezwania świadczeniodawcy do ich usunięcia. Dopiero bezskuteczność wezwania upoważnia Oddział Funduszu do rozwiązania umowy.
Zmiana § 41 (obecnie § 40) prowadzi do uchylenia kontrowersyjnych postanowień zawierających szczegółowe uregulowanie trybu zmiany Ogólnych warunków umów. Obecnie uregulowano sposób doręczania wszystkich oświadczeń wymagających takiego doręczenia.
Zmianą w § 6 wzoru umowy na leczenie szpitalne wprowadzono negocjacyjny tryb ustalania liczby punktów rozliczeniowych oraz kwot zobowiązań w poszczególnych zakresach świadczeń na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., a także kwoty zobowiązania Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy. Dotychczasowy wzór zakładał jednostronne ustalenia Oddziału Funduszu co powodowało ewidentną nierówność stron umowy.

