
   

 

ZARZĄDZENIE Nr 101/2015/DSOZ 

PREZESA 

NARODOWGO FUNDUSZU ZDROWIA 

 

z dnia 23 grudnia 2015 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 

leczenie stomatologiczne 

 

 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 

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

środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)) zarządza się, 

co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu nr 94/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne 

zmienionym zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 16 września 2015 r., zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 70/2015/DSOZ 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r., załącznik nr 2 

stanowiący wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie 

stomatologiczne, otrzymuje  brzmienie określone w załączniku  do niniejszego 

zarządzenia 

 

 § 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, 

stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym 

przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 

 

                                                           
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 
1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916 i 1991. 
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§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów Funduszu do wprowadzenia 

zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, do postanowień umów 

zawartych ze świadczeniodawcami. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych 

ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.  

 

§ 4. Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub  

zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania 

świadczeń od dnia 1 stycznia 2016 r. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania. 

 

 

 

 

PREZES 

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

Tadeusz Jędrzejczyk 

 

 


