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WNIOSEK 

o wyrażenie zgody na przekazywanie raz w tygodniu informacji o pierwszym wolnym 
terminie udzielenia świadczenia  

 

Na podstawie art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zwracam się z wnioskiem o 
wyrażenie zgody na przekazywanie informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia 
świadczenia raz w tygodniu.  

 

UZASADNIENIE 

 



Wypełnienie przeze mnie obowiązku polegającego na codziennym przekazywaniu 
informacji o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczenia (art. 23 ust. 4 ustawy 
o świadczeniach (…)) jest niemożliwe do zrealizowania z uwagi na brak możliwości 
technicznych.  

W dniu 15 października 2020 r. Prezydium NRL wystąpiło z apelem do Ministra 
Zdrowia w sprawie ograniczenia w okresie epidemii sprawozdawczości w zakresie list 
oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. W apelu Prezydium NRL 
zwróciło uwagę, że realizacja przez świadczeniodawców ww. obowiązku  była 
zawieszona na mocy art. 7b ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 
który utracił już moc obowiązującą. Zdaniem Prezydium NRL zawieszenie obowiązków 
sprawozdawania do Narodowego Funduszu Zdrowia list oczekujących winno 
obowiązywać przez cały okres od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii.  

Jak dotąd, nie wprowadzono żadnych systemowych zmian w kierunku zawieszenia 
obowiązków sprawozdawczych do NFZ.   

W związku z tym informuję, że pogarszająca się w ostatnim czasie sytuacja 
epidemiczna w Polsce i co się z tym wiąże stosowanie rygorystycznych zasad 
sanitarnych w gabinecie powoduje, że nie mam możliwości technicznych raportowania 
o pierwszym wolnym terminie w trybie opisanym w art. 23 ust. 4 ustawy o 
świadczeniach (…). 

Konieczność dopełnienia wszelkich procedur sanitarnych niezbędnych do 
zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom sprawia, że  mój czas pracy ulega 
znaczącemu wydłużeniu i tym samym uniemożliwia codzienne raportowanie do 
Funduszu o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia. Zapewnienie 
pacjentom najwyższej jakości świadczeń zdrowotnych jest dla mnie priorytetem, a 
obowiązki sprawozdawcze nie mogą tego utrudniać.  

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie i jednocześnie uprzejmie proszę 
pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.  
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    [podpis świadczeniodawcy] 


