
Narodowy Fundusz Zdrowia
Centrala w Warszawie

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Telefoniczna Informacja Pacjenta
ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa 24 h na dobę 7 dni w tygodniu
tel. 22 572 60 13 e-mail: tip@nfz.gov.pl tel. 800 190 590

Znak: GPF-WK.0340.1.2022

INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZEZ CENTRALĘ 
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA w 2021 ROKU

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) 

uprzejmie informuję, że w 2021 r. do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia 

wpłynęły następujące petycje, które były rozpatrywane w trybie ww. ustawy:

1. Petycja z dnia 19 stycznia 2021 r. w przedmiocie przeprowadzenia kontroli „poradni 

Nocnych, Weekendowych, Świątecznych Poradni Opieki Zdrowotnej w skrócie 

„NOL” czy przestrzegają przepisów dotyczącego przyjmowania pacjentów 

w miejscu zamieszkania/ pobytu świadczeniobiorcy zgodnie z: 

a) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej 

opieki zdrowotnej w zakresie NOL ambulatoryjnego, w zakresie NOL w miejscu 

zamieszkania/ pobytu świadczeniobiorcy Dz. U. 2017poz. 1300; 

b) Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 71/2017/DSM z dnia 11 sierpnia 2017 roku w 

sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa 

opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. ”

– załatwionia w sposób odmowny.

2. Petycja z dnia 12 maja 2021 r. w przedmiocie „usprawnienia systemu prawnego 

ochrony zdrowia, 

- podczas kontroli NFZ […] kontrolowana jest dokumentacja szpitala w zakresie jej 

kompletności i rzetelności […]

- [zawartości] historii choroby w szczególności w szpitalach, SORACH, OIOM, kart 

obserwacji pielęgniarskiej i lekarskiej, kart konsultacji […]”.
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– w zakresie postulatu pierwszego załatwiona w sposób odmowny, w zakresie 

drugiego przekazana do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami do MZ. 

3. Petycja z dnia 15.06.2021 r. w przedmiocie: „Od początku epidemii, pandemii, 

stanu zagrożenia epidemiologicznego, na czas trwania w/w stanów i zagrożeń 

epidemiologicznych do końca ich trwania termin 730 dni o którym mowa § 2 ust. 1 

pkt. 16) ZARZĄDZENIA Nr 62/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO 

FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, 

zostaje zawieszony a początkiem trwania 730 dni będzie pierwszy dzień po 

zakończeniu w/w zagrożenia lub stanu zagrożenia”

– załatwiona w sposób odmowny.

4. Petycja z dnia 26 sierpnia 2021 r. w „sprawie usprawnienia opieki zdrowotnej 

przeprowadzenie kontroli w podmiotach leczniczych (Szpitalach, POZ, AOS, NOL) 

czy podmiot leczniczy stosuje formularz ogólnego wyrażenia zgody na świadczenie 

medyczne, lecznicze i diagnostyczne tzw. zgoda "blankietowa" in blanco / 

blankiet.’’

– załatwiona w sposób odmowny.

Z poważaniem

Filip Nowak

Prezes NFZ
/Dokument podpisany elektronicznie/
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