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/S�� =JáDV]DQH�]PLDQ\�GR�REHFQHJR�]DSLVX� :SURZDG]RQH�]PLDQ\�

1. Ogólne warunki umów nie 
]DSHZQLDM �UyZQR FL�VWURQ�Z�
SU]\SDGNX�UR]ZL ]DQLD�XPRZ\�]�
SRZRGX�]DLVWQLHQLD�RNROLF]QR FL�
VWDQRZL F\FK�SU]HV]NRG �Z�MHM�
wykonaniu 

=áDJRG]RQR�SRVWDQRZienie § 9 ogólnych 
ZDUXQNDFK�XPyZ�SRSU]H]�XPR OLZLHQLH�
ZLDGF]HQLRGDZF\�XVXQL FLD�SU]HV]NRG\��

D�GRSLHUR�SR�EH]VNXWHF]Q\P�XSá\QL FLX�
terminu wyznaczonego przez NFZ na 
XVXQL FLH�SU]HV]NRG\��1)=�PR H�
UR]ZL ]Dü�XPRZ � 

2. :\GáX \ü�RNUH ORQ\�Z�RJyOQ\FK�
warunkach umów termin do 
przedstawienia przez 
ZLDGF]HQLRGDZF �LQIRUPDFML�R�

zmianie w wykazie 
podwykonawców. 

:�RJyOQ\FK�ZDUXQNDFKXPyZ�SU]HGáX RQR�
termin do przedstawienia przez 
ZLDGF]HQLRGDZF �LQIRUPDFML�R�]PLDQLH�Z�

wykazie podwykonawców z 7 do 14 dni. 



3. WprowaG]Lü�Z�RJyOQ\FK�
ZDUXQNDFK�XPyZ�NRQLHF]QR ü�
ZF]H QLHMV]HJR�LQIRUPRZDQLD�
ZLDGF]HQLRGDZFyZ�R�

wprowadzeniu przez NFZ wzorów 
VNLHURZD �L�]OHFH � 

W ogólnych warunkach umów 
wprowadzono minimalny 14-dniowy termin 
SRGDZDQLD�GR�ZLDGRPR FL�
ZLDGF]HQLRGDZFyZ�Z]RUyZ�VNLHURZD �L�

]OHFH �SU]HG�UR]SRF] FLHP�LFK�
RERZL ]\ZDQLD� 

4. 6NUyFLü�RNUH ORQ\�Z�RJyOQ\FK�
ZDUXQNDFK�XPyZ�WHUPLQ�SáDWQR FL�
]D� ZLDGF]HQLD� 

7HUPLQ�]DSáDW\�]D�IDNWXU ����GQL�RG�GDW\�
MHM�]áR HQLD��]JRGQLH�]�UR]SRU] G]HQLHP�
Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 w 
sprawie ogólnych warunków udzielania 
ZLDGF]H �]GURZRWQ\FK�RUD]�WU\EX�Z\ERUX�

przez ubezpieczonego...) 

5. W ogólnych warunkach umów nie 
zagwarantowano 
ZLDGF]HQLRGDZFRP�RGVHWHN�]�

W\WXáX�GRNRQDQLD�SU]H]�1)=�
SáDWQR FL�]�RSy QLHQLHP� 

Do ogólnych warunków umów 
wprowadzono postanowienie, zgodnie z 
NWyU\P� ZLDGF]HQLRGDZFRP�SU]\VáXJXM �
odsetki ustawowe w przypadku dokonania 
SU]H]�1)=�SáDWQR FL�]�RSy QLHQLHP� 

6. 6NUyFLü�WHUPLQ�QD�SU]HGáR HQLH�
SU]H]� ZLDGF]HQLRGDZF �
rachunku, raportu statystycznego 
oraz sprawozdania z wykonania 
umowy. 

W ogólnych warunkach umów zmieniono 
WHUPLQ�]����QD����ND GHJR�PLHVL FD�QD�
SU]HGáR HQLH�SU]H]� ZLDGF]HQLRGDZF �
rachunku, raportu statystycznego oraz 
sprawozdania z wykonania umowy 

7. 8 FL OLü�ZDUXQNL�QDNáDGDQLD�QD�
ZLDGF]HQLRGDZFyZ kar 

umownych. 

W ogólnych warunkach umów wskazano 
ZSURVW�� H�1)=�RNUH OD�Z\VRNR ü�NDU�
]JRGQLH�]�XPRZ �OXE�RJyOQ\PL�ZDUXQNDPL�
umów. 



8. 8 FL OLü�VSRVyE�XVWDODQLD�
Z\VRNR FL�NDU�XPRZQ\FK� 

W ogólnych warunkach umów 
Z\HNVSRQRZDQR�� H�QDNáDGDQLH�NDU�
umownych nasW SRZDü�PR H�FR�GR�
zasady po przeprowadzeniu kontroli 
realizacji umowy. 

9. =PQLHMV]\ü�UHVWU\NF\MQR ü�NDU�
umownych wobec 
ZLDGF]HQLRGDZFyZ� 

W ogólnych warunkach umów 
]UH]\JQRZDQR�]H�V]F]HJyáRZHJR�
wskazywania przypadków, w których 
)XQGXV]�PD�SUDZR�QDáR \ü�Nary umowne 
QD� ZLDGF]HQLRGDZF ��]UH]\JQRZDQR�]�
GZyFK�NDWDORJyZ��NWyUH�á F]QLH�]DZLHUDá\�
15 przypadków). Ponadto zrezygnowano 
]H�VWDZNL�NDU�Z\QRV] FHM������NZRW\�
]RERZL ]DQLD�]�GDQHJR�]DNUHVX�
ZLDGF]H ��SR]RVWDZLDM F�MHGQ �VWDZN �Z�

Z\VRNR FL����NZRW\�]RERZL ]DQLD�]�
GDQHJR�]DNUHVX� ZLDGF]H � 

10. =PQLHMV]\ü�UHVWU\NF\MQR ü�NDU�
umownych wobec 
ZLDGF]HQLRGDZFyZ 

W ogólnych warunkach umowy 
zrezygnowano z zapisu dochodzenia 
RGV]NRGRZDQLD�SU]HZ\ V]DM FHJR�NDU �
XPRZQ  

11. =PQLHMV]\ü�UHVWU\NF\MQR ü�NDU�
umownych wobec 
ZLDGF]HQLRGDZFyZ 

W ogólnych warunkach umowy 
zrezygnowano z kar za nieterminowy 
]ZURW�QDGSáDW\�GRNRQDQHM�SU]H]�2GG]LDá\�
NFZ 

12. =PQLHMV]\ü�UHVWU\NF\MQR ü�NDU�
umownych wobec 
ZLDGF]HQLRGDZFyZ 

W ogólnych warunkach umowy 
]UH]\JQRZDQR�]�]DSLVX�RGQRV] FHJR�VL �
GR�NDU\�XPRZQHM�Z�Z\VRNR FL�����
]RERZL ]DQLD�]�W\WXáX�RGVW SLHQLD�SU]H]�
ZLDGF]HQLRGDZF �RG�UHDOL]DFML�
ZLDGF]H �REM W\FK�XPRZ � 



13. 'RVWRVRZDü�VSRVyE�RNUH OHQLD�
WHUPLQX�UR]ZL ]DQLD�XPRZ\�GR�
przepisów kodeksu cywilnego 
GRW\F] F\FK�]PLDQ\�RJyOQ\FK�
warunków umów. 

W ogólnych warunkach umów 
ZSURZDG]RQR�PR OLZR ü�UR]ZL ]DQD�
XPRZ\�SU]H]�ND G �]H�VWURQ�QDMSy QLHM�QD�
WU]\�PLHVL FH�QDSU]yG�QD�NRQLHF�PLHVL FD�
kalendarzowego. 

14. 2JUDQLF]\ü�V\WXDFMH��Z�NWyU\FK�
1)=�PR H�UR]ZL ]Dü�XPRZ �EH]�
zachowania okresu 
wypowiedzenia. 

W ogólnych warunkach umów 
RJUDQLF]RQR�PR OLZR ü�UR]ZL ]DQLD�
umowy przez NFZ bez zachowania okresu 
Z\SRZLHG]HQLD�]����GR���SU]\SDGNyZ��]D �
Z�SR]RVWDá\FK���SU]\SDGNDFK�1)=����PR H�
UR]ZL ]Dü�XPRZ �EH]�]DFKRZDQLD�RNUHVX�
wypowiedzenia tylko po uprzednim 
ZH]ZDQLX� ZLDGF]HQLRGDZF\�GR�XVXQL FLD�
XFK\ELH �Z�WHUPLQLH�QLH�SU]HNUDF]DM F\P�
14 dni. 

15. =áDJRG]Lü�Z�RJyOQ\FK�ZDUXQNDFK�
XPyZ�PR OLZR ü�MHGQRVWURQQHM�
zmiany ogólnych warunków umów 
przez NFZ. 
 

=�RJyOQ\FK�ZDUXQNyZ�XPyZ�XVXQL WR�
SRVWDQRZLHQLD�GRW\F] FH�PR OLZR FL�LFK�
jednostronnej zmiany przez NFZ Nie 
SR]EDZLD�WR�MHGQDN�1)=�PR OLZR FL�
zmiany ogólnych warunków umów, 
ERZLHP�]DVWRVRZDQLH�PDM �ZWHG\�
przepisy Kodeksu cywilnego. 

16. :SURZDG]Lü�QHJRFMDF\MQ\�WU\E�
ustalania przez NFZ liczby 
SXQNWyZ�L�NZRW�]RERZL ]D �Z�
lecznictwie szpitalnym na okres 
lipiec-JUXG]LH ������U� 

Zmieniono wzór umowy na lecznictwo 
V]SLWDOQH�ZSURZDG]DM F�QHJRFMDF\MQ\�WU\E�
ustalania liczby punktów i kwot 
]RERZL ]D �Z�OHF]QLFWZLH�V]SLWDOQ\P�QD�
okres lipiec-JUXG]LH ������U� 
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