
ZARZĄDZENIE NR 53/2015/DSOZ 

PREZESA 

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w 

sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

581) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie 

zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem 

Nr 11/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 marca 2014 r., 

zarządzeniem Nr 24/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 maja 2014 r., 

zarządzeniem Nr 52/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 

2014 r., zarządzeniem Nr 60/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 

września 2014 r., zarządzeniem Nr 73/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 19 listopada 2014 r., zarządzeniem Nr 87/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 100/2014/DSOZ Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 5/2015/DSOZ  Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2015 r. oraz  zarządzeniem Nr 

49/2015/DGL  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2015 r., w „Tabeli nr 

11 Leczenie stomatologiczne” po wierszu nr 28 dodaje się wiersz nr 28a w brzmieniu: 

28a 3a, 3b 

lokalizacja gabinetu stomatologicznego w szkole i 

posiadanie porozumienia z dyrektorem szkoły o 

objęciu opieką stomatologiczną dzieci z tej szkoły 
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

PREZES 

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

Tadeusz Jędrzejczyk 

Uzasadnienie 

Zarządzenie, zmieniające zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z  23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu 

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (ze zm.) jest 



wykonaniem upoważnienia zawartego w  art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 581). 

Wprowadzone zmiany związane są z wejściem w życie zarządzenia Nr 52/2015/DSOZ 

prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 27 sierpnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie 

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne  i dotyczą określenia wymagań dodatkowych 

wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne.  

Ujęcie w kryteriach oceny ofert gabinetu stomatologicznego na terenie szkoły będzie 

promowało te podmioty, które będą bezpośrednio dostępne uczniom, u których w ostatnim 

czasie stwierdzono występowanie próchnicy. Brak barier w dostępności do świadczeń 

ogólnostomatologicznych przyczyni się do poprawy warunków wczesnego wykrywania 

i leczenia próchnicy oraz stworzenia warunków dla skutecznego prowadzenia profilaktyki 

stomatologicznej u dzieci i młodzieży.  

Dodatkowe punkty rankingowe za gabinety stomatologiczne na terenie placówek 

oświatowych, będą stymulowały świadczeniodawców, do podejmowania stosownych działań 

mających, na celu objęcie opieką stomatologiczną populację wieku rozwojowego i 

zahamowanie niepokojącego trendu próchnicy, m.in. związanego z brakiem wczesnej 

profilaktyki stomatologicznej. 

Zarządzenie nie skutkuje wzrostem kosztów finansowania świadczeń stomatologicznych. 

 


