Lublin, dnia 22 listopada 2021 roku

WYKAZ ZARZĄDZEŃ I KOMUNIKATÓW
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
OPUBLIKOWANYCH W 2020/2021 ROKU
STAN PRAWNY AKTUALNY NA DZIEŃ: 22 listopada 2021 ROKU, GODZ. 10:30
UWAGA: KOLOREM ŻÓŁTYM OZNACZONE SĄ WYKAZY I ZARZĄDZENIA
DODANE DO NINIEJSZEGO WYKAZU OD JEGO OSTATNIEJ AKTUALIZACJI

I.

WYKAZ ZARZĄDZEŃ:

L.p. DATA OPUBLIKOWANIA

TYTUŁ ZARZĄDZENIA

296.

Zarządzenie Nr 185/2021/DEF
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w
planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021
rok

19.11.2021 roku

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1852021def,7442.html
295.

18.11.2021 roku

Zarządzenie Nr 184/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1842021dsoz,7441.html

294.

15.11.2021 roku

Zarządzenie Nr 182/2021/DI
zmieniające zarządzenie w sprawie Programu Budowy
Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego
Funduszu Zdrowia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1822021di,7440.html

293.

08.11.2021 roku

Zarządzenie Nr 181/2021/DSOZ
w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej
opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z
powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1812021dsoz,7439.html
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292.

04.11.2021 roku

Zarządzenie Nr 180/2021/DGL
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w
zakresie chemioterapia.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1802021dgl,7437.html

291.

04.11.2021 roku

Zarządzenie Nr 179/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów o
udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1792021dsoz,7436.html

290.

29.10.2021 roku

Zarządzenie Nr 178/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i
realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne– świadczenia
kompleksowe
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1782021dsoz,7435.html

289.

29.10.2021 roku

Zarządzenie Nr 177/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz
leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1772021dsoz,7434.html

288.

26.10.2021 roku

Zarządzenie Nr 176/2021/DI
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
Architektury w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Rady

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1762021di,7432.html
287.

19.10.2021 roku

Zarządzenie Nr 174/2021/DEF
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków rozliczania
środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie
aktywowania Internetowego Konta Pacjenta
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1742021def,7431.html

286.

19.10.2021 roku

Zarządzenie Nr 173/2021/DSM
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo
medyczne
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1732021dsm,7430.html

285.

18.10.2021 roku

Zarządzenie Nr 172/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
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oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1722021dsoz,7429.html
284.

14.10.2021 roku

Zarządzenie Nr 171/2021/DGL
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w
zakresie chemioterapia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1712021dgl,7428.html

283.

14.10.2021 roku

Zarządzenie Nr 170/2021/BK
zmieniające zarządzenie w sprawie procedury ustalania oraz
zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców,
podmiotów prowadzących apteki lub punkty apteczne oraz
pozostałych kontrahentów
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1702021bk,7427.html

282.

14.10.2021 roku

Zarządzenie Nr 169/2021/DSM
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie
szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale
ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1692021dsm,7426.html

281.

12.10.2021 roku

Zarządzenie Nr 168/2021/DSM
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka
zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1682021dsm,7425.html

280.

12.10.2021 roku

Zarządzenie Nr 167/2021/DGL
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w
zakresie programy lekowe
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1672021dgl,7424.html

279.

12.10.2021 roku

Zarządzenie Nr 166/2021/DSM
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1662021dsm,7423.html
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278.

08.10.2021 roku

Zarządzenie Nr 164/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1642021dsoz,7422.html

277.

05.10.2021 roku

Zarządzenie Nr 161/2021/DSM
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1612021dsm,7421.html

276.

30.09.2021 roku

Zarządzenie Nr 160/2021/DSOZ
w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1602021dsoz,7420.html

275.

30.09.2021 roku

Zarządzenie Nr 159/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków
umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1592021dsoz,7419.html

274.

30.09.2021 roku

Zarządzenie Nr 158/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz
leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1582021dsoz,7418.html

273.

30.09.2021 roku

Zarządzenie Nr 157/2021/DSOZ
w sprawie wniosków o indywidualne sprawozdanie lub
rozliczenie świadczeń.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1572021dsoz,7417.html

272.

24.09.2021 roku

Zarządzenie Nr 156/2021/DSOZ
w
sprawie
programu
pilotażowego
opieki
świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

nad

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1562021dsoz,7416.html
271.

24.09.2021 roku

Zarządzenie Nr 155/2021/DSOZ

4

w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w
sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w
rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w
zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1552021dsoz,7415.html
270.

21.09.2021 roku

Zarządzenie Nr 154/2021/DI
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
Architektury w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Rady

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1542021di,7414.html
269.

13.09.2021 roku

Zarządzenie Nr 152/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1522021dsoz,7413.html

268.

03.09.2021 roku

Zarządzenie Nr 151/2021/DK
zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli prowadzonych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1512021dk,7410.html

267.

01.09.2021 roku

Zarządzenie Nr 149/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i
realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1492021dsoz,7409.html

266.

26.08.2021 roku

Zarządzenie Nr 148/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków
umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1482021dsoz,7408.html

265.

25.08.2021 roku

Zarządzenie Nr 147/2021/GPF
w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego
Funduszu Zdrowia.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1472021gpf,7407.html

264.

20.08.2021 roku

Zarządzenie Nr 145/2021/GPF
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do
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spraw organizacji szczepień populacji przeciwko COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1452021gpf,7406.html
263.

12.08.2021 roku

Zarządzenie Nr 143/2021/DEF
zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji drugiego naboru
do projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki
pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów
opiekuńczo-leczniczych,
domów
pomocy
społecznej,
zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas
COVID-19”
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1432021def,7405.html

262.

11.08.2021 roku

Zarządzenie Nr 142/2021/DEF
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i
rozliczania dofinansowania informatyzacji świadczeniodawcó
w – integracja TOPSOR z HIS
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1422021def,7404.html

261.

09.08.2021 roku

Zarządzenie Nr 140/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1402021dsoz,7403.html

260.

02.08.2021 roku

Zarządzenie Nr 138/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja
lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1382021dsoz,7401.html

259.

30.07.2021 roku

Zarządzenie Nr 137/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1372021dsoz,7400.html

258.

29.07.2021 roku

Zarządzenie Nr 162/2020/DGL - tekst ujednolicony
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1622020dgl-tekst-
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ujednolicony,7399.html
257.

27.07.2021 roku

Zarządzenie Nr 136/2021/DGL
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w
zakresie programy lekowe.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1362021dgl,7397.html

256

26.07.2021 roku

Zarządzenie Nr 135/2021/DSOZ
w sprawie zasad wypłacania premii motywacyjnej związanej
ze
szczepieniami
przeciwko
chorobie
COVID-19
świadczeniodawcom realizującym świadczenia lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1352021dsoz,7396.html

255.

14.07.2021 roku

Zarządzenie Nr 134/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1342021dsoz,7395.html

254.

09.07.2021 roku

Zarządzenie Nr 133/2021/DGL
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w
zakresie chemioterapia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1332021dgl,7394.html

253.

09.07.2021 roku

Zarządzenie Nr 132/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów o
udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1322021dsoz,7393.html

252.

09.07.2021 roku

Zarządzenie Nr 131/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz
leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1312021dsoz,7392.html

251.

09.07.2021 roku

Zarządzenie Nr 130/2021/DEF
w sprawie określenia współczynników korygujących
dotyczących świadczeń udzielanych przez pracowników
wykonujących zawód medyczny oraz przy udziale
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pracowników działalności podstawowej, innych niż
pracownicy wykonujący zawód medyczny, a także lekarzy i
lekarzy dentystów posiadających specjalizację.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1302021def,7391.html
250.

09.07.2021 roku

Zarządzenie Nr 129/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1292021dsoz,7390.html

249.

09.07.2021 roku

Zarządzenie Nr 72/2021/DGL - tekst ujednolicony
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-722021dgl-tekstujednolicony,7389.html

248.

07.07.2021 roku

Zarządzenie Nr 128/2021/DI
w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w
postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych
XML.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1282021di,7388.html

247.

02.07.2021 roku

Zarządzenie Nr 126/2021/DSOZ
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w
sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1262021dsoz,7387.html

246.

01.07.2021 roku

Zarządzenie Nr 125/2021/DEF
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i
rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji
świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1252021def,7386.html

245.

30.06.2021 roku

Zarządzenie Nr 124/2021/DSM
w sprawie zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przez
świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie nocnej i
świątecznej opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1242021dsm,7385.html
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244.

30.06.2021 roku

Zarządzenie Nr 123/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i
realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1232021dsoz,7384.html

243.

30.06.2021 roku

Zarządzenie Nr 122/2021/DEF
w sprawie określenia współczynników korygujących
dotyczących świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i
położne oraz ratowników medycznych.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1222021def,7383.html

242.

30.06.2021 roku

Zarządzenie Nr 121/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków
umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1212021dsoz,7382.html

241.

28.06.2021 roku

Zarządzenie Nr 119/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1192021dsoz,7381.html

240.

28.06.2021 roku

Zarządzenie Nr 118/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz
leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1182021dsoz,7380.html

239.

28.06.2021 roku

Zarządzenie Nr 117/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1172021dsoz,7379.html

238

25.06.2021 roku

Zarządzenie Nr 116/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-
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prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1162021dsoz,7378.html
237.

25.06.2021 roku

Zarządzenie Nr 115/2021/DEF
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w
planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021
rok.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1152021def,7376.html

236.

24.06.2021 roku

Zarządzenie Nr 112/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i
realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1122021dsoz,7375.html

235.

23.06.2021 roku

Zarządzenie Nr 110/2021/DSOZ
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w
sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju
świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1102021dsoz,7374.html

234.

18.06.2021 roku

Zarządzenie Nr 109/2021/BPZ
w sprawie umów o realizację programu pilotażowego
„Profilaktyka 40 PLUS”.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1092021bpz,7373.html

233.

18.06.2021 roku

Zarządzenie Nr 108/2021/DEF
zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji drugiego naboru
do projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki
pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów
opiekuńczo-leczniczych,
domów
pomocy
społecznej,
zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas
COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1082021def,7371.html

232.

18.06.2021 roku

Zarządzenie Nr 107/2021/DEF
w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z
dotacji
celowej
na
dofinansowanie
aktywowania
Internetowego Konta Pacjenta
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1072021def,7370.html

231.

16.06.2021 roku

Zarządzenie Nr 105/2021/BK
w sprawie rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia
dotacji z Funduszu Medycznego na finansowanie świadczeń
opieki zdrowotnej udzielanych poza granicami kraju
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https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1052021bk,7369.html
230.

10.06.2021 roku

Zarządzenie Nr 103/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1032021dsoz,7368.html

229.

10.06.2021 roku

Zarządzenie Nr 102/2021/DGL
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w
zakresie programy lekowe.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1022021dgl,7367.html

228.

10.06.2021 roku

Zarządzenie Nr 101/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1012021dsoz,7366.html

227.

02.06.2021 roku

Zarządzenie Nr 98/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-982021dsoz,7365.html

226.

01.06.2021 roku

Zarządzenie Nr 97/2021/DK
zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli prowadzonych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-972021dk,7362.html

225

27.05.2021 roku

Zarządzenie Nr 96/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz
leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-962021dsoz,7361.html

224.

27.05.2021 roku

Zarządzenie Nr 95/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów o
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udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-952021dsoz,7360.html
223.

27.05.2021 roku

Zarządzenie Nr 94/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-942021dsoz,7359.html

222.

20.05.2021 roku

Zarządzenie Nr 93/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i
realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki
nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-932021dsoz,7358.html

221.

19.05.2021 roku

Zarządzenie Nr 92/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i
realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne
kontraktowane odrębnie
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-922021dsoz,7357.html

220.

14.05.2021 roku

Zarządzenie Nr 91/2021/DGL
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w
zakresie chemioterapia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-912021dgl,7356.html

219.

11.05.2021 roku

Zarządzenie Nr 88/2021/DEF
w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r.
finansowania informatyzacji świadczeniodawców - pilotaż
EDM - etap II
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-882021def,7355.html

218.

07.05.2021 roku

Zarządzenie Nr 162/2019/DGL - tekst ujednolicony
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1622019dgl-tekstujednolicony,7354.html
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217.

06.05.2021 roku

Zarządzenie Nr 87/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-872021dsoz,7353.html

216.

06.05.2021 roku

Zarządzenie Nr 86/2021/DI
zmieniające zarządzenie w sprawie Programu Budowy
Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego
Funduszu Zdrowia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-862021di,7352.html

215.

06.05.2021 roku

Zarządzenie Nr 85/2021/DEF
w sprawie realizacji drugiego naboru do projektu grantowego
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz
bezpieczeństwa
personelowi
zakładów
opiekuńczoleczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów
pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-852021def,7351.html

214.

05.05.2021 roku

Zarządzenie Nr 82/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację
programu pilotażowego w centrach zdrowia psychiczneg
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-822021dsoz,7350.html

213.

30.04.2021 roku

Zarządzenie Nr 80/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków
umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-802021dsoz,7349.html

212.

27.04.2021 roku

Zarządzenie Nr 79/2021/DWM
zmieniające zarządzenia w sprawie okresu ważności oraz
trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-792021dwm,7348.html

211.

26.04.2021 roku

Zarządzenie Nr 78/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.

13

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-782021dsoz,7347.html
210.

23.04.2021 roku

Zarządzenie Nr 77/2021/DK
zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli prowadzonych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-772021dk,7346.html

209.

23.04.2021 roku

Zarządzenie Nr 73/2021/DSM
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazywania
świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia
opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-732021dsm,7345.html

208.

21.04.2021 roku

Zarządzenie Nr 72/2021/DGL
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-722021dgl,7344.html

207.

16.04.2021 roku

Zarządzenie Nr 70/2021/DSOZ
w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych
świadczeń kompleksowych
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-702021dsoz,7343.html

206.

15.04.2021 roku

Zarządzenie Nr 69/2021/DEF
w sprawie szczegółowych warunków umów o sfinansowanie
świadczeń
opieki
zdrowotnej
udzielonych
świadczeniobiorcom w okresie obowiązywania umowy o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ponad kwotę
zobowiązania
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-692021def,7342.html

205.

13.04.2021 roku

Zarządzenie Nr 66/2021/DEF
w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r.
dofinansowania
informatyzacji
świadczeniodawców
podstawowej opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-662021def,7341.html

204.

10.04.2021 roku

Zarządzenie Nr 63/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
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https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-632021dsoz,7340.html
203.

09.04.2021 roku

Zarządzenie Nr 65/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja
lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-652021dsoz,7339.html

202.

09.04.2021 roku

Zarządzenie Nr 64/2021/DSOZ
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w
sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w
rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w
zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-642021dsoz,7338.html

201.

07.04.2021 roku

Zarządzenie Nr 62/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja
lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-622021dsoz,7337.html

200.

01.04.2021 roku

Zarządzenie Nr 59/2021/DGL
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w
zakresie programy lekowe
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-592021dgl,7336.html

199.

01.04.2021 roku

Zarządzenie Nr 58/2021/GPF
zmieniające
zarządzenie
w
sprawie
regulaminu
organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-582021gpf,7335.html

198.

31.03.2021 roku

Zarządzenie Nr 56/2021/DSOZ
w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-562021dsoz,7334.html

197.

31.03.2021 roku

Zarządzenie Nr 55/2021/DSOZ
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
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w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne –
świadczenia wysokospecjalistyczne.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-552021dsoz,7333.html
196.

31.03.2021 roku

Zarządzenie Nr 53/2021/DGL
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w
zakresie chemioterapia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-532021dgl,7332.html

195.

26.03.2021 roku

Zarządzenie Nr 52/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i
realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby
medyczne
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-522021dsoz,7331.html

194.

22.03.2021 roku

Zarządzenie Nr 47/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków
umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-472021dsoz,7330.html

193.

22.03.2021 roku

Zarządzenie Nr 46/2021/DSOZ
mieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz
warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-462021dsoz,7329.html

192.

18.03.2021 roku

Zarządzenie Nr 45/2021/BSP
w sprawie legitymacji służbowych kontrolerów Narodowego
Funduszu Zdrowia.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-452021bsp,7328.html

191.

09.03.2021 roku

Zarządzenie Nr 44/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-442021dsoz,7325.html

190.

05.03.2021 roku

Zarządzenie Nr 42/2021/DSOZ
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w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania
świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-422021dsoz,7324.html
189.

04.03.2021 roku

Zarządzenie Nr 40/2021/BK
w sprawie sposobu i trybu rozliczania przez Narodowy
Fundusz Zdrowia dotacji z budżetu państwa na finansowanie
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących
bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-402021bk,7323.html

188.

04.03.2021 roku

Zarządzenie Nr 39/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację
programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-392021dsoz,7322.html

187.

04.03.2021 roku

Zarządzenie Nr 38/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego
opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej
„POZ PLUS”
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-382021dsoz,7321.html

186.

26.02.2021 roku

Zarządzenie Nr 37/2021/DSOZ
w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania
świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-372021dsoz,7320.html

185.

23.02.2021 roku

Zarządzenie Nr 33/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-332021dsoz,7319.html

184.

16.02.2021 roku

Zarządzenie Nr 32/2021/DK
zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli prowadzonych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-322021dk,7318.html

183.

15.02.2021 roku

Zarządzenie Nr 31/2021/GPF
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zmieniające
zarządzenie
w
sprawie
regulaminu
organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-312021gpf,7317.html
182.

11.02.2021 roku

Zarządzenie Nr 30/2021/GPF
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do
spraw organizacji szczepień personelu podmiotów leczniczych
przeciwko COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-302021gpf,7316.html

181.

11.02.2021 roku

Zarządzenie Nr 29/2021/DGL
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w
zakresie programy lekowe.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-292021dgl,7315.html

180.

10.02.2021 roku

Zarządzenie Nr 28/2021/DGL
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w
zakresie chemioterapia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-282021dgl,7314.html

179.

08.02.2021 roku

Zarządzenie Nr 27/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i
realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia
kompleksowe
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-272021dsoz,7313.html

178.

04.02.2021 roku

Zarządzenie Nr 26/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów o
udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-262021dsoz,7312.html

177.

03.02.2021 roku

Zarządzenie Nr 25/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację
programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki
medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz
pokrewnymi im rasopatiami.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-252021dsoz,7311.html

176.

29.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 23/2021/DEF
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i
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rozliczania dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców – integracja TOPSOR z HIS.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-232021def,7310.html
175.

28.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 22/2021/DSOZ
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach
opieki długoterminowej.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-222021dsoz,7309.html

174.

28.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 21/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w ramach programu rządowego - Świadczenia
medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób
niepełnosprawnych
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-212021dsoz,7308.html

173.

27.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 20/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków
umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-202021dsoz,7307.html

172.

27.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 19/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-192021dsoz,7306.html

171.

25.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 18/2021/DSM
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazywania
świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia
opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-182021dsm,7305.html

170.

22.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 17/2021/GPF
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do
spraw organizacji szczepień personelu podmiotów leczniczych
przeciwko COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-172021gpf,7304.html
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169.

22.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 16/2021/GPF
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do
spraw organizacji szczepień populacji przeciwko COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-162021gpf,7303.html

168.

22.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 15/2021/GPF
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do
spraw monitorowania prawidłowości postępowania w
przypadkach podejrzenia lub zakażenia koronawirusem
SARS-CoV-2
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-152021gpf,7302.html

167.

22.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 180/2019/DGL - tekst ujednolicony
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia - tekst
ujednolicony zarządzenia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1802019dgl-tekstujednolicony,7301.html

166.

21.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 14/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz
leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-142021dsoz,7300.html

165.

21.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 13/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-132021dsoz,7299.html

164.

21.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 12/2021/BPZ
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w
sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w
rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne
programy zdrowotne.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-122021bpz,7298.html

163.

12.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 10/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
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https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-102021dsoz,7297.html
162.

05.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 9/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-92021dsoz,7296.html

161.

05.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 8/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia
zdrowotne kontraktowane odrębnie
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-82021dsoz,7295.html

160.

05.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 7/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-72021dsoz,7294.html

159.

05.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 6/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i
realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia
kompleksowe
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-62021dsoz,7293.html

158.

05.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 5/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków
umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-52021dsoz,7292.html

157.

05.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 4/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierani i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz
leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-42021dsoz,7291.html

156.

05.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 3/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
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zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja
lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-32021dsoz,7290.html
155.

05.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 2/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia
pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-22021dsoz,7289.html

154.

05.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 1/2021/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i
hospicyjna
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-12021dsoz,7288.html

153.

04.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 162/2020/DGL - tekst ujednolicony
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1622020dgl-tekstujednolicony,7287.html

152.

31.12.2020 roku

Zarządzenie Nr 214/2020/DSM
w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych
środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez
ratowników medycznych.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-2142020dsm,7286.html

151.

31.12.2020 roku

Zarządzenie Nr 213/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia
zdrowotne kontraktowane odrębnie
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-2132020dsoz,7285.html

150.

31.12.2020 roku

Zarządzenie Nr 210/2020/BPZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne –
w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-2102020bpz,7284.html
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149.

29.12.2020 roku

Zarządzenie Nr 209/2020/GPF
w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w
Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu
Zdrowia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-2092020gpf,7283.html

148.

28.12.2020 roku

Zarządzenie Nr 206/2020/DGL
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w
zakresie chemioterapia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-2062020dgl,7282.html

147.

22.12.2020 roku

Zarządzenie Nr 205/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-2052020dsoz,7281.html

146.

21.12.2020 roku

Zarządzenie Nr 204/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-2042020dsoz,7280.html

145.

21.12.2020 roku

Zarządzenie Nr 203/2020/DEF
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i
realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń
opieki zdrowotnej – pilotaż EDM
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-2032020def,7279.html

144.

21.12.2020 roku

Zarządzenie Nr 202/2020/DEF
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu
Zdrowia na 2020 rok.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-2022020def,7278.html

143.

18.12.2020 roku

Zarządzenie Nr 201/2020/DGL
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu
postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym
unikalnych numerów identyfikujących recepty.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-2012020dgl,7277.html
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142.

15.12.2020 roku

Zarządzenie Nr 200/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-2002020dsoz,7276.html

141.

15.12.2020 roku

Zarządzenie Nr 199/2020/GPF
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji szczepień
personelu podmiotów leczniczych przeciwko COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1992020gpf,7275.html

140.

11.12.2020 roku

Zarządzenie Nr 198/2020/GPF
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji szczepień
populacji przeciwko COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1982020gpf,7274.html

139.

11.12.2020 roku

Zarządzenie Nr 196/2020/DGL
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w
zakresie programy lekowe
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1962020dgl,7273.html

138.

11.12.2020 roku

Zarządzenie Nr 195/2020/DSOZ
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne
w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1952020dsoz,7272.html

137.

11.12.2020 roku

Zarządzenie Nr 194/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i
realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby
medyczne
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1942020dsoz,7271.html

136.

07.12.2020 roku

Zarządzenie Nr 190/2020/DSOZ
Zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację
programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy
udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej
trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub
wewnątrzczaszkowych
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1902020dsoz,7270.html
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135.

01.12.2020 roku

Zarządzenie Nr 189/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1892020dsoz,7269.html

134.

26.11.2020 roku

Zarządzenie Nr 188/2020/DEF
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w
planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020
rok.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1882020def,7268.html

133.

25.11.2020 roku

Zarządzenie Nr 187/2020/DSOZ
w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania
świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1872020dsoz,7267.html

132.

24.11.2020 roku

Zarządzenie Nr 185/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego z
zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe
KOSM
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1852020dsoz,7266.html

131.

13.11.2020 roku

Zarządzenie Nr 183/2020/DEF
zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu
grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom
oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczoleczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów
pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1832020def,7265.html

130.

13.11.2020 roku

Zarządzenie Nr 182/2020/DGL
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania
dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1822020dgl,7264.html

129.

12.11.2020 roku

Zarządzenie Nr 180/2020/DSM
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.
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https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1802020dsm,7262.html
128.

12.11.2020 roku

Zarządzenie Nr 179/2020/DSM
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju ratownictwo medyczne.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1792020dsm,7261.html

127.

10.11.2020 roku

Zarządzenie Nr 178/2020/DSM
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka
zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1782020dsm,7260.html

126.

09.11.2020 roku

Zarządzenie Nr 175/2020/DSM
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie:
świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w
zakresie: świadczenia w izbie przyjęć.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1752020dsm,7259.html

125.

06.11.2020 roku

Zarządzenie Nr 180/2019/DGL - tekst ujednolicony
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1802019dgl-tekstujednolicony,7256.html

124.

05.11.2020 roku

Zarządzenie Nr 174/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1742020dsoz,7255.html

123.

04.11.2020 roku

Zarządzenie Nr 173/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1732020dsoz,7254.html
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122.

02.11.2020 roku

Zarządzenie Nr 172/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1722020dsoz,7253.html

121.

02.11.2020 roku

Zarządzenie Nr 171/2020/DSOZ
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w
sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania
świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1712020dsoz,7252.html

120.

30.102.2020 roku

Zarządzenie Nr 169/2020/DSOZ
w sprawie wniosków o indywidualne sprawozdanie lub
rozliczenie świadczeń.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1692020dsoz,7251.html

119.

29.10.2020 roku

Zarządzenie Nr 168/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1682020dsoz,7250.html

118.

28.10.2020 roku

Zarządzenie Nr 166/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1662020dsoz,7249.html

117.

27.10.2020 roku

Zarządzenie Nr 165/2020/DSOZ
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w
sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych
świadczeń kompleksowych
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1652020dsoz,7248.html

116.

21.10.2020 roku

Zarządzenie Nr 163/2020/DSM
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.
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https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1632020dsm,7247.html
115.

16.10.2020 roku

Zarządzenie Nr 162/2020/DGL
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1622020dgl,7246.html

114.

15.10.2020 roku

Zarządzenie Nr 161/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1612020dsoz,7245.html

113.

14.10.2020 roku

Zarządzenie Nr 160/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1602020dsoz,7244.html

112.

09.10.2020 roku

Zarządzenie Nr 159/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1592020dsoz,7243.html

111.

09.10.2020 roku

Zarządzenie Nr 158/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów o
udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1582020dsoz,7242.html

110.

06.10.2020 roku

Zarządzenie Nr 155/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz
leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1552020dsoz,7241.html
109.

02.10.2020 roku

Zarządzenie Nr 154/2020/DSOZ
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu
rządowego - Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu
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Zdrowia dla osób niepełnosprawnych
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1542020dsoz,7239.html
108.

30.09.2020 roku

Zarządzenie Nr 152/2020/GPF
w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego
Funduszu Zdrowia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1522020gpf,7238.html

107.

30.09.2020 roku

Zarządzenie Nr 151/2020/DEF
w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania
informatyzacji świadczeniodawców - integracja TOPSOR z
HIS
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1512020def,7237.html

106.

30.09.2020 roku

Zarządzenie Nr 150/2020/GPF
w sprawie wzorów dokumentów dotyczących dobrowolnego
ubezpieczenia zdrowotnego, stosowanych w Narodowym
Funduszu Zdrowia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1502020gpf,7236.html

105.

30.09.2020 roku

Zarządzenie Nr 149/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków
umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1492020dsoz,7235.html

104.

25.09.2020 roku

Zarządzenie Nr 146/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1462020dsoz,7234.html

103.

17.09.2020 roku

Zarządzenie Nr 142/2020/DGL
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne
w zakresie chemioterapia

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1422020dgl,7233.html
102.

11.09.2020 roku

Zarządzenie Nr 141/2020/DEF
zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu
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grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom
oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczoleczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów
pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1412020def,7232.html
101.

10.09.2020 roku

Zarządzenie Nr 140/2020/DSOZ
w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania
świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1402020dsoz,7231.html

100.

08-09-2020 roku

Zarządzenie Nr 139/2020/GPF
w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego
Funduszu Zdrowia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1392020gpf,7230.html

99.

02.09.2020 roku

Zarządzenie Nr 136/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1362020dsoz,7229.html

98.

01.09.2020 roku

Zarządzenie Nr 135/2020/DSOZ
w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w
zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z
neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1352020dsoz,7227.html

97.

28.08.2020 roku

Zarządzenie Nr 134/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i
realizacji umów rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia
kompleksowe
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1342020dsoz,7226.html

96.

26.08.2020 roku

Zarządzenie Nr 132/2020/DSOZ
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w
sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej
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https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1322020dsoz,7225.html
95.

25.08.2020 roku

Zarządzenie Nr 131/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i
realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1312020dsoz,7224.html

94.

25.08.2020 roku

Zarządzenie Nr 130/2020/DEF
w sprawie zmiany planu
Funduszu Zdrowia na 2020 rok

finansowego

Narodowego

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1302020def,7223.html
93.

21.08.2020 roku

Zarządzenie Nr 129/2020/DEF
zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu
grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom
oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczoleczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów
pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1292020def,7222.html

92.

20.08.2020 roku

Zarządzenie Nr 128/2020/DEF
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i
realizacji umów
o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej –
pilotaż EDM
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1282020def,7221.html

91.

20.08.2020 roku

Zarządzenie Nr 127/2020/DEF
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji
przeprowadzania rozliczeń międzyoddziałowych z tytułu
migracji ubezpieczonych w roku 2015 i latach następnych”
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1272020def,7220.html

90.

12.08.2020 roku

Zarządzenie Nr 180/2019/DGL - tekst ujednolicony
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1802019dgl-tekstujednolicony,7219.html

89.

10.08.2020 roku

Zarządzenie Nr 124/2020/DAiI
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego
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opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej
„POZ PLUS”
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1242020daii,7218.html
88.

07.08.2020 roku

Zarządzenie Nr 123/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego z
zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe
KOSM
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1232020dsoz,7217.html

87.

04.08.2020 roku

Zarządzenie Nr 119/2020/DK
zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli prowadzonych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1192020dk,7216.html

86.

04.08.2020 roku

Zarządzenie Nr 118/2020/DEF
w sprawie realizacji projektu grantowego „Zapewnienie
bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa
personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów
pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i
hospicjów na czas COVID-19”

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1182020def,7215.html
85.

30.07.2020 roku

Zarządzenie Nr 117/2020/DSOZ
w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w
zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po
przebytej chorobie COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1172020dsoz,7214.html

84.

29.07.2020 roku

Zarządzenie Nr 116/2020/DGL
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w
zakresie chemioterapia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1162020dgl,7213.html

83.

21.07.2020 roku

Zarządzenie Nr 180/2019/DGL - tekst ujednolicony
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1802019dgl-tekstujednolicony,7212.html
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82.

17.07.2020 roku

Zarządzenie Nr 111/2020/DSM
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1112020dsm,7211.html

81.

15.07.2020 roku

Zarządzenie Nr 109/2020/DEF
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w
planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020
rok
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1092020def,7210.html

80.

10.07.2020 roku

Zarządzenie Nr 108/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1082020dsoz,7209.html

79.

10.07.2020 roku

Zarządzenie Nr 105/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1052020dsoz,7208.html

78.

08.07.2020 roku

Zarządzenie Nr 104/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1042020dsoz,7207.html

77.

07.07.2020 roku

Zarządzenie Nr 103/2020/GPF
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania planu
przywracania pełnej dostępności do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
ograniczonej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia
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epidemicznego lub stanu epidemii
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1032020gpf,7206.html
76.

07.07.2020 roku

Zarządzenie Nr 102/2020/DEF
w sprawie warunków zawierania i realizacji umów
o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej –
pilotaż EDM
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1022020def,7205.html

75.

07.07.2020 roku

Zarządzenie Nr 101/2020/DI
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego pliku
sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów
sprawozdawczych XML
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1012020di,7204.html

74.

06.07.2020 roku

Zarządzenie Nr 100/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby
medyczne
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1002020dsoz,7203.html

73.

03.07.2020 roku

Zarządzenie Nr 99/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-992020dsoz,7202.html

72.

02.07.2020 roku

Zarządzenie Nr 98/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów
o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-982020dsoz,7201.html

71.

02.07.2020 roku

Zarządzenie Nr 97/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz
leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne
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https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-972020dsoz,7200.html
70.

01.07.2020 roku

Zarządzenie Nr 95/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-952020dsoz,7199.html

69.

01.07.2020 roku

Zarządzenie Nr 94/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-942020dsoz,7198.html

68.

01.07.2020 roku

Zarządzenie Nr 32/2020/DSOZ - tekst ujednolicony
w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania
świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - tekst
ujednolicony
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-322020dsoz-tekstujednolicony,7197.html

67.

16.06.2020 roku

Zarządzenie Nr 87/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków
umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-872020dsoz,7194.html

66.

16.06.2020 roku

Zarządzenie Nr 86/2020/DEF
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu
Zdrowia na 2020 rok
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-862020def,7193.html

35

65.

15.06.2020 roku

Zarządzenie Nr 85/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja
lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-852020dsoz,7190.html

64.

10.06.2020 roku

Zarządzenie Nr 84/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-842020dsoz,7189.html

63.

05.06.2020 roku

Zarządzenie Nr 82/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-822020dsoz,7188.html

62.

05.06.2020 roku

Zarządzenie Nr 81/2020/DWM
w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania
Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku
z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim UE/EFTA
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-812020dwm,7187.html

61.

02.06.2020 roku

Zarządzenie Nr 78/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-782020dsoz,7186.html
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60.

01.06.2020 roku

Zarządzenie Nr 77/2020/DSM
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-772020dsm,7185.html

59.

01.06.2020 roku

Zarządzenie Nr 76/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-762020dsoz,7184.html

58.

29.05.2020 roku

Zarządzenie Nr 75/2020/DSOZ
w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania
nowych zasad kwalifikacji i kategoryzacji podmiotów systemu
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-752020dsoz,7183.html

57.

29.05.2020 roku

Zarządzenie Nr 73/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków
umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-732020dsoz,7182.html

56.

22.05.2020 roku

Zarządzenie Nr 71/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-712020dsoz,7181.html

55.

20.05.2020 roku

Zarządzenie Nr 75/2018/DGL - tekst ujednolicony
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe
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https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-752018dgl-tekstujednolicony,7180.html
54.

14.05.2020 roku

Zarządzenie Nr 67/2020/DSOZ
w sprawie powołania Zespołu do spraw metodyki pomiaru
wskaźników realizacji pilotażu „Standard szpitalnego
żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta
Mamy”
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-672020dsoz,7179.html

53.

08.05.2020 roku

Zarządzenie Nr 66/2020/GPF
w sprawie powołania Zespołu do spraw koncepcji budowy
centralnego rejestru wyrobów medycznych oraz rozliczania
realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-662020gpf,7178.html

52.

04.05.2020 roku

Zarządzenie Nr 65/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-652020dsoz,7177.html

51.

29.04.2020 roku

Zarządzenie Nr 64/2020/DAil zmieniające zarządzenie
w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej
w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-642020daii,7176.html

50.

24.04.2020 roku

Zarządzenie Nr 63/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie
w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania
świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-632020dsoz,7175.html
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49.

24.04.2020 roku

Zarządzenie Nr 62/2020/DEF zmieniające zarządzenie
w sprawie warunków zawierania i realizacji umów
o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-622020def,7174.html

48.

24.04.2020 roku

Zarządzenie Nr 32/2020/DSOZ- tekst ujednolicony
w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania
świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-322020dsoz-tekstujednolicony,7173.html

47.

24.04.2020 roku

Zarządzenie Nr 61/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego
z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe
KOSM
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-612020dsoz,7172.html

46.

21.04.2020 roku

Zarządzenie Nr 60/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-602020dsoz,7171.html

45.

15.04.2020 roku

Zarządzenie Nr 59/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-592020dsoz,7170.html

44.

14.04.2020 roku

Zarządzenie Nr 57/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu
Narodowego Funduszu Zdrowia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-572020dsoz,7168.html

39

43.

14.04.2020 roku

Zarządzenie Nr 58/2020/DGL
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu
postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym
unikalnych numerów identyfikujących recepty
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-582020dgl,7169.html

42.

10.04.2020 roku

Zarządzenie Nr 56/2020/DGL
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne
w zakresie chemioterapia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-562020dgl,7167.html

41.

10.04.2020 roku

Zarządzenie Nr 55/2020/DSOZ
w sprawie umów o realizację programu pilotażowego
w centrach zdrowia psychicznego
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-552020dsoz,7166.html

40.

09.04.2020 roku

Zarządzenie Nr 53/2020/DEF
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej
w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na
2020 rok
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-532020def,7165.html

39.

07.04.2020 roku

Zarządzenie Nr 52/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-522020dsoz,7164.html

38.

04.04.2020 roku

Zarządzenie Nr 51/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-
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prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-512020dsoz,7163.html

37.

01.04.2020 roku

Zarządzenie Nr 50/2020/DGL
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne
w zakresie programy lekowe
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-502020dgl,7162.html

36.

31.03.2020 roku

Zarządzenie Nr 49/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-492020dsoz,7160.html

35.

31.03.2020 roku

Zarządzenie Nr 48/2020/GPF
zmieniające
zarządzenie
w
sprawie
regulaminu
organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-482020gpf,7159.html

34.

31.03.2020 roku

Zarządzenie Nr 47/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby
medyczne
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-472020dsoz,7158.html

33.

27.03.2020 roku

Zarządzenie Nr 45/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-452020dsoz,7157.html
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32.

25.03.2020 roku

Zarządzenie Nr 44/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie
warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-442020dsoz,7156.html

31.

20.03.2020 roku

Zarządzenie Nr 43/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków
umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-432020dsoz,7155.html

30.

20.03.2020 roku

Zarządzenie Nr 42/2020/DEF
w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r.
dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej
udzielanych przez pielęgniarki i położne
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-422020def,7154.html

29.

20.03.2020 roku

Zarządzenie Nr 41/2020/DAiI
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego
opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej
„POZ PLUS”
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-412020daii,7153.html

28.

19.03.2020 roku

Zarządzenie Nr 38/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne
rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-382020dsoz,7152.html

27.

18.03.2020 roku

Zarządzenie Nr 40/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-402020dsoz,7151.html
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26.

18.03.2020 roku

Zarządzenie Nr 39/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-392020dsoz,7150.html

25.

16.03.2020 roku

Zarządzenie Nr 36/2020/DEF
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu
Zdrowia na 2020 rok
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-362020def,7148.html

24.

12.03.2020 roku

Zarządzenie Nr 35/2020/DEF
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania
i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji
świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-352020def,7147.html

23.

12.03.2020 roku

Zarządzenie Nr 34/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342020dsoz,7146.html

22.

11.03.2020 roku

Zarządzenie Nr 33/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków
umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-332020dsoz,7145.html

21.

08.03.2020 roku

Zarządzenie Nr 32/2020/DSOZ
w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania
świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-
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prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-322020dsoz,7144.html

20.

06.03.2020 roku

Zarządzenie Nr 29/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja
lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-292020dsoz,7143.html

19.

01.03.2020 roku

Zarządzenie Nr 28/2020/GPF
w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania
prawidłowości postępowania w przypadkach podejrzenia lub
zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-282020gpf,7140.html

18.

28.02.2020 roku

Zarządzenie Nr 27/2020/DEF
w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r.
dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej
udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-272020def,7138.html

17.

28.02.2020 roku

Zarządzenie Nr 26/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków
umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-262020dsoz,7137.html

16.

28.02.2020 roku

Zarządzenie Nr 25/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-252020dsoz,7136.html
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15.

28.02.2020 roku

Zarządzenie Nr 24/2020/DGL
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne
w zakresie chemioterapia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-242020dgl,7135.html

14.

28.02.2020 roku

Zarządzenie Nr 23/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz
leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-232020dsoz,7134.html

13.

28.02.2020 roku

Zarządzenie Nr 22/2020/GPF
zmieniające
zarządzenie
w
sprawie
regulaminu
organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-222020gpf,7128.html

12.

26.02.2020 roku

Zarządzenie Nr 21/2020/DSM
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
lecznictwo uzdrowiskowe
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-212020dsm,7127.html

11.

20.02.2020 roku

Zarządzenie Nr 20/2020/DGL
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne
w zakresie programy lekowe
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-202020dgl,7126.html

10.

10.02.2020 roku

Zarządzenie Nr 17/2020/DEF
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu
Zdrowia na 2020 rok
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-172020def,7125.html
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9.

05.02.2020 roku

Zarządzenie Nr 16/2020/DGL
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne
w zakresie programy lekowe
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-162020dgl,7120.html

8.

31.01.2020 roku

Zarządzenie Nr 14/2020/GPF
zmieniające
zarządzenie
w
sprawie
regulaminu
organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-142020gpf,7119.html

7.

29.01.2020 roku

Zarządzenie Nr 12/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne
rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-122020dsoz,7118.html

6.

17.01.2020 roku

Zarządzenie Nr 8/2020/GPF
zmieniające
zarządzenie
w
sprawie
regulaminu
organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-82020gpf,7117.html

5.

16.01.2020 roku

Zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka
psychiatryczna i leczenie uzależnień
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-72020dsoz,7116.html

4.

15.01.2020 roku

Zarządzenie Nr 6/2020/DK
w sprawie czynności sprawdzających
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-62020dk,7115.html

3.

15.01.2020 roku

Zarządzenie Nr 5/2020/DOP
w sprawie warunków zawierania i realizacji umów
o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia
profilu zaufanego
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https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-52020dop,7113.html

2.

10.01.2020 roku

Zarządzenie Nr 3/2020/DAiI
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego
opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej
„POZ PLUS”
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-32020daii,7112.html

1.

09.01.2020 roku

Zarządzenie Nr 2/2020/DSOZ
zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację
programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet
w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzeniaprezesa-nfz/zarzadzenie-nr-22020dsoz,7111.html

II.

WYKAZ KOMUNIKATÓW:

L.p.

DATA KOMUNIKATU

TYTUŁ KOMUNIKATU

211.

18.11.2021 roku

Aktualności Centrali
nformacja o wielkości kwoty refundacji i pozostałych
parametrów określonych w ustawie leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeńwrzesień 2021 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/raport-refundacyjny,8092.html

210.

17.11.2021 roku

Aktualności Centrali
Komunikat w sprawie zmian w wykazie
medycznych obowiązującym od 1 grudnia 2021 r.

wyrobów

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-dostawcowoprogramowania,8091.html
209.

15.11.2021 roku

Komunikat DGL - słownik PRH
Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów
handlowych wersja 303.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl-slownik-prh,8090.html
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208.

10.11.2021 roku

Komunikat
dla
Świadczeniodawców
i
twórców
oprogramowania
Informujemy, ze od 12 listopada 2021 r. w komunikacie
SWIAD w wersji 10.10.1 wprowadzane zostaną zmiany w
atrybucie współczynnik elementu nfz:spec-rozlicz
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-tworcowoprogramowania,8088.html

207.

09.11.2021 roku

Aktualności Centrali
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym
wykonaniem całkowitego budżetu na refundację
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-def,8086.html

206.

09.11.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika
świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list
oczekujących
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,8085.html

205.

02.11.2021 roku

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Informacja o wszczęciu procedury wspólnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na zakup produktów
leczniczych
zawierających
substancję
czynną
pegfilgrastimum.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-prezesa-narodowego-funduszuzdrowia,8083.html

204.

29.10.2021 roku

Aktualności Centrali
Wielkość kwoty refundacji i pozostałych parametrów
określonych w ustawie leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych
wyrobów medycznych za okres styczeń-sierpień 2021 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/raport-refundacyjny,8082.html

203.

29.10.2021 roku

Aktualności Centrali
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia krótki przewodnik
po dostępnych rodzajach transportu.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/narodowy-fundusz-zdrowia-przedstawia-krotkiprzewodnik-po-dostepnych-rodzajach-transportu,7846.html

202.

28.10.2021 roku

Komunikat DGL
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia
wybranych substancji czynnych stosowanych w programach
lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do
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sierpnia 2021 r
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl,8080.html
201.

22.10.2021 roku

Komunikat
dla
Świadczeniodawców
i
twórców
oprogramowania
Informujemy, że w systemie NFZ zaimplementowane zostały
nowe wersje komunikatów.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-tworcowoprogramowania,8078.html

200.

19.10.2021 roku

Komunikat DGL - słownik PRH
Udostępnione zostały nowe publikacje słownika produktów
handlowych wersja 301 i 302.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl-slownik-prh,8076.html

199.

13.10.2021 roku

Komunikat
dla
świadczeniodawców
i
dostawców
oprogramowania
Komunikat
dla
świadczeniodawców
i
dostawców
oprogramowania dotyczący ankiet udarowych i trombektomii
mechanicznej
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-dostawcowoprogramowania,8070.html

198.

08.10.2021 roku

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Komunikat w sprawie interpretacji zarządzenia nr
160/2021/DSOZ z dnia 30.09.2021 r. w sprawie warunków
zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-prezesa-narodowego-funduszuzdrowia,8069.html

197.

05.10.2021 roku

Komunikat DEF
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym
wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/2,strona.html

196.

04.10.2021 roku

Aktualności Centrali
W związku z art. 102 ust. 5 pkt. 31 i 31a ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych Centrala NFZ podaje do wiadomości informację
o wielkości kwoty refundacji i pozostałych parametrów
określonych w ustawie leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych
wyrobów medycznych za okres styczeń-lipiec 2021 r.
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https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/raport-refundacyjny,8066.html
195.

01.10.2021 roku

Aktualności Centrali
NFZ uruchomił specjalny serwis internetowy, który w prosty,
graficzny sposób pokazuje dane o endoprotezoplastyce w
Polsce, czyli zabiegach wszczepienia m.in. stawów
biodrowych, kolanowych i łokciowych.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/nfzpokazuje-dane-o-endoprotezach,8065.html

194.

01.10.2021 roku

Opieka koordynowana – wyższy standard POZ
Od zaproszenia, przez wywiad na pierwszej wizycie, po
szczegółowe badania i szybką reakcję w przypadku wykrycia
poważnej choroby. Wszystko pod kontrolą koordynatora i
lekarza. To model opieki skupionej na pacjencie, który
stopniowo obejmie poradnie POZ.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/opieka-koordynowana-wyzszy-standardpoz,8064.html

193.

13.10.2021 roku

Komunikat
dla
świadczeniodawców
i
dostawców
oprogramowania
Komunikat
dla
świadczeniodawców
i
dostawców
oprogramowania dotyczący ankiet udarowych i trombektomii
mechanicznej
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-dostawcowoprogramowania,8070.html

192.

08.10.2021 roku

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Komunikat w sprawie interpretacji zarządzenia nr
160/2021/DSOZ z dnia 30.09.2021 r. w sprawie warunków
zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-prezesa-narodowego-funduszuzdrowia,8069.html

191.

05.10.2021 roku

Komunikat DEF
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym
wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-def,8067.html

190.

04.10.2021 roku

Aktualności Centrali
W związku z art. 102 ust. 5 pkt. 31 i 31a ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych Centrala NFZ podaje do wiadomości informację
o wielkości kwoty refundacji i pozostałych parametrów
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określonych w ustawie leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych
wyrobów medycznych za okres styczeń-lipiec 2021 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/raport-refundacyjny,8066.html
189.

01.10.2021 roku

Aktualności Centrali
NFZ uruchomił specjalny serwis internetowy, który w prosty,
graficzny sposób pokazuje dane o endoprotezoplastyce w
Polsce, czyli zabiegach wszczepienia m.in. stawów
biodrowych, kolanowych i łokciowych.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/nfzpokazuje-dane-o-endoprotezach,8065.html

188.

29.09.2021 roku

Komunikat DGL
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia
wybranych substancji czynnych stosowanych w programach
lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do
lipca 2021 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl,8062.html

187.

27.09.2021 roku

Aktualności Centrali
Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące
działalność leczniczą do udziału w realizacji szczepień
ochronnych przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/nabor-do-udzialu-w-realizacji-szczepien-ochronnychprzeciw-grypie-sezonowej-w-sezonie-20212022,8061.html

186.

17.09.2021 roku

Komunikat DGL - słownik PRH
Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów
handlowych wersja 300.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl-slownik-prh,8058.html

185.

17.09.2021 roku

Komunikat
dla
Świadczeniodawców
i
twórców
oprogramowania
nformujemy, ze od 1 listopada 2021 r. w systemie NFZ
zaimplementowane zostaną nowe słowniki wykorzystywane
do sprawozdawczości realizacji umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-tworcowoprogramowania,8057.html

184.

15.09.2021 roku

Komunikat DGL
W związku z wprowadzoną zmianą do schematu parsowania
(XSD) wykorzystywanego w procesie importu komunikatu
LEK 2.8 Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje kolejną
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wersję schematu.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl,8052.html
183.

09.09.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
W związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania szpitali, w
tym wynagrodzeń, informujemy o planowanym podniesieniu
wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia. Przewiduje się
podniesienie ceny jednostki sprawozdawczej do wysokości
1,16.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,8051.html

182.

09.09.2021 roku

Aktualności Centrali
Szpitale dostaną wyższy ryczałt. Chodzi o ponad 730
milionów złotych, które zostaną wypłacone do końca tego
roku. Środowisko reprezentujące szpitale powiatowe
przyznaje, że dodatkowe środki pozwolą m.in. na wzrost
wynagrodzeń dla personelu niemedycznego.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/ponad-730-milionow-zlotych-dla-szpitali,8050.html

181.

07.09.2021 roku

Komunikat DEF
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym
wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-def,8048.html

180.

08.09.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika
świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list
oczekujących
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,8049.html

179.

31.08.2021 roku

Komunikat DGL
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia
wybranych substancji czynnych stosowanych w programach
lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do
czerwca 2021 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl,8047.html

178.

24.08.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Informacja o wielkości kwoty refundacji i pozostałych
parametrów określonych w ustawie leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeńczerwiec 2021 r.
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https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,8046.html
177.

23.08.2021 roku

Komunikat
dla
świadczeniodawców
i
twórców
oprogramowania
Informujemy, że w obecnej wersji 4.0 komunikatu UMX
przekazywana będzie nowa wartość atrybutu /komunikat/slow
niki/prod-kontr@fakt_wykonanie - B – rozliczenie na
podstawie komunikatu SWIAD – WYKBAD.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-tworcowoprogramowania,8045.html

176.

11.08.2021 roku

Komunikat DGL - słownik PRH
Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów
handlowych wersja 299.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl-slownik-prh,8042.html

175.

06.08.2021 roku

Komunikat
dla
świadczeniodawców
i
dostawców
oprogramowania
Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje do konsultacji projekt
dokumentacji interfejsu dostępowego z wykorzystaniem usług
sieciowych, w oparciu o mechanizm WSBroker
umożliwiający obsługę Rejestru Endoprotezoplastyk w
systemie Centrali NFZ.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-dostawcowoprogramowania,8041.html

174.

05.08.2021 roku

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Komunikat w sprawie wszczęcia procedury wspólnego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup
produktów leczniczych zawierających substancje czynne
bortezomibum oraz rituximabum.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-prezesa-narodowego-funduszuzdrowia,8040.html

173.

05.08.2021 roku

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Komunikat w sprawie wszczęcia procedury wspólnego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup
produktów leczniczych zawierających substancje czynne
bevacizumabum oraz glatirameri acetas.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-prezesa-narodowego-funduszuzdrowia,8039.html

172.

05.08.2021 roku

Komunikat DEF
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym
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wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-def,8038.html
171.

30.07.2021 roku

Komunikat DGL
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia
wybranych substancji czynnych stosowanych w programach
lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do
maja 2021 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl,8036.html

170.

28.07.2021 roku

Komunikat DGL - Słownik PRH
Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów
handlowych wersja 298.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl-slownik-prh,8033.html

169.

27.07.2021 roku

Aktualności Centrali
Za zwiększenie tempa i liczby zaszczepionych pacjentów w
poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, lekarz POZ
otrzyma premię finansową. Wsparcie lekarzy rodzinnych ma
pomóc w osiągnięciu odporności zbiorowej przeciwko
COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/premia-dla-poz-za-szczepienie-przeciwko-covid19,8032.html

168.

27.07.2021 roku

Raport refundacyjny
Informacja o wielkości kwoty refundacji i pozostałych
parametrów określonych w ustawie leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeń-maj
2021 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/raport-refundacyjny,8031.html

167.

26.07.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Sprawozdawanie osobodni w oddziałach dziennych opieki
psychiatrycznej i leczenia uzależnień
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,8030.html

166.

26.07.2021 roku

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i
Centralnych Reguł Weryfikacji
Narodowy
Fundusz
Zdrowia,
rozszerzając
zakres
prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi,
wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i
Centralne Reguły Weryfikacji.
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https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/sprawdzenia-z-zakresu-centralnych-warunkowwalidacji-i-centralnych-regul-weryfikacji,8029.html
165.

23.07.2021 roku

Aktualności Centrali
1 lipca 2021 roku weszły w życie nowe regulacje dotyczące
wynagradzania pracowników medycznych. Przygotowaliśmy
listę najczęściej zadawanych pytań na temat wynagrodzeń
medyków po zmianie przepisów. Zapoznaj się z
odpowiedziami.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/wynagrodzenie-medykow-po-1-lipca-2021-rokuodpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania,8028.html

164.

22.07.2021 roku

Komunikat
dla
świadczeniodawców
i
twórców
oprogramowania
przypominamy, że dla umów dla których wydzielone zostały
koszty świadczeń finansowane z Funduszu Medycznego
generowany będzie komunikat R_UMX w wersji 2.8.
Informacje przekazane będą w elemencie nr-aneksuugodowego atrybutu szablon-rach.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-tworcowoprogramowania,8027.html

163.

16.07.2021 roku

Aktualności Centrali
Komunikat w sprawie przekazywania danych o fakturach
zakupu produktów/leków/substancji leczniczych (określonych
przez płatnika) innych niż stosowane w chemioterapii i
programach lekowych
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-w-sprawiekomunikatow-sprawozdawczych-swiad-i-fzx,8026.html

162.

09.07.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika
świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list
oczekujących
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,8024.html

161.

06.07.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Uruchomienie przekazywania poprzez eWUŚ informacji o
zaświadczeniu o szczepieniu. Zapowiedź wygaszenia obsługi
komunikatu eWUŚ w wersji 2 i 3 dnia 29 października 2021r
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,8023.html

160.

06.07.2021 roku

Komunikat
dla
Świadczeniodawców
i
dostawców
oprogramowania
informujemy, że od 1 lipca 2021 r. na środowisku testowym
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wdrożone zostały zmiany związane z obsługa zleceń naprawy
w wersji elektronicznej zgodnie ze specyfikacją 2.1.7.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-dostawcowoprogramowania,8021.html
159.

05.07.2021 roku

Aktualności Centrali
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym
wykonaniem całkowitego budżetu na refundację
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-def,8020.html

158.

02.07.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców
oprogramowania
Komunikat w sprawie zlecenia elektronicznego (eZlecenia)
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/1,strona.html

157.

01.07.2021 roku

Komunikat
dla
świadczeniodawców
i
dostawców
oprogramowania
Informujemy, że komunikat SWIAD w części WYKBAD
realizowany m.in. w ramach umów w rodzaju 19/4 od dnia 1
sierpnia 2021 r. ulegnie zmianie.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/1,strona.html

156.

01.07.2021 roku

Aktualności Centrali
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia
wybranych substancji czynnych stosowanych w programach
lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do
kwietnia 2021 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl,8017.html

155.

30.06.2021 roku

Aktualności Centrali
Narodowy Fundusz Zdrowia planuje w najbliższym czasie
przekazywanie informacji o zaświadczeniu wykonania
szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką,
która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej dla
osoby ubiegającej się o świadczenia opieki zdrowotnej.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/przekazywanie-poprzez-ewus-informacji-ozaswiadczeniu-o-szczepieniu,8016.html

154.

25.06.2021 roku

Aktualności Centrali
Dzisiaj (25 czerwca) weszła w życie nowelizacja zarządzenia
Prezesa NFZ dotyczącego warunków i realizacji umów w
Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Za diagnozowanie i
leczenie pacjentów bezpośrednio w gabinecie lekarza POZ,
poradnie zyskają wyższe wynagrodzenie.
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https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/nfzzmienil-zarzadzenie-poz-premia-za-leczenie-namiejscu,8012.html
153.

25.06.2021 roku

Aktualności Centrali
Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi rozmowy z
największymi
sieciami
medycznymi
w
sprawie
zagwarantowania opieki dla pacjentów z placówek POZ,
którym wygasają umowy z dniem 30 czerwca br.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/nfzprowadzi-rozmowy-z-sieciami-medycznymi-w-sprawiezagwarantowania-opieki-dla-pacjentow-z-placowekpoz,8013.html

152.

24.06.2021 roku

Aktualności Centrali
NFZ przypomina o możliwości korzystania przez dzieci z
leczenia uzdrowiskowego
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/nfzprzypomina-o-mozliwosci-korzystania-przez-dzieci-zleczenia-uzdrowiskowego,8010.html

151.

24.06.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości
kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w
ustawie leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego i jednostkowych wyrobów
medycznych za okres styczeń-kwiecień 2021 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,8009.html

150.

21.06.2021 roku

Komunikat DGL - słownik PRH
Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów
handlowych wersja 297.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl-slownik-prh,8008.html

149.

21.06.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Udostępniona została możliwość samodzielnego tworzenia
zleceń testowych na potrzeby testowania pobierania i
realizacji zleceń.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,8007.html

148.

15.06.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Komunikat
dla
usługodawców
realizujących
endoprotezoplastyki
stawowe
w
ramach
Rejestru
endoprotezoplastyk
(dawna
Centralna
Baza
Endoprotezoplastyk)
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-

57

centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,8005.html
147.

15.06.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Komunikat
dla
usługodawców
realizujących
endoprotezoplastyki
stawowe
w
ramach
Rejestru
endoprotezoplastyk
(dawna
Centralna
Baza
Endoprotezoplastyk)
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,8004.html

146.

14.06.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości
kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w
ustawie leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów
medycznych za rok 2020 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,8002.html

145.

07.06.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i
Centralnych Reguł Weryfikacji
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7999.html

144.

07.06.2021 roku

Aktualności Centrali
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym
wykonaniem całkowitego budżetu na refundację
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-def,7998.html

143.

01.06.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców
oprogramowania
Komunikat dotyczący środowiska testowego eZWM wdrożenie wersji 2.1.7 oraz publikacja transformat xslt
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-oraz-dostawcowoprogramowania,7996.html

142.

31.05.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Informacja o wielkości kwoty refundacji i pozostałych
parametrów określonych w ustawie leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeńmarzec 2021 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7995.html

141.

28.05.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i
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Centralnych Reguł Weryfikacji
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7994.html
140.

27.05.2021 roku

Aktualności Centrali
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia
wybranych substancji czynnych stosowanych w programach
lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do
marca 2021 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl,7991.html

139.

24.05.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Opublikowano nową wersję słownika ICD-9 w wersji 5.58
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7986.html

138.

17.05.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Komunikat
dla
świadczeniodawców
dotyczący
sprawozdawania świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne –
chemioterapia – AKTUALIZACJA
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7985.html

137.

17.05.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
W związku z koniecznością weryfikowania uprawień do
świadczeń przez świadczeniodawców realizujących umowę o
udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju zaopatrzenie w
wyroby medyczne od dnia 18 maja 2021 wdrożona zostanie
zmiana w Portalu Portalu AP-ZZ
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7984.html

136.

14.05.2021 roku

Komunikat
dla
świadczeniodawców
i
twórców
oprogramowania
Informujemy, że w celu umożliwienia rozliczania świadczeń
oraz zapewnienia odpowiedniego wydzielenia kosztów
świadczeń przeznaczonych do pozyskania finansowania z
Funduszu Medycznego zaktualizowane zostają wersję
komunikatu UMX i R_UMX.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-tworcowoprogramowania,7983.html

135.

14.05.2021 roku

Zmiana godzin dostępności tłumacza języka migowego na
Telefonicznej Informacji Pacjenta
17 i 24 maja 2021 r. tłumacz języka migowego na
Telefonicznej Informacji Pacjenta będzie dostępny w
godzinach 09:30 – 17:30.
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https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/zmiana-godzin-dostepnosci-tlumacza-jezykamigowego-na-telefonicznej-informacji-pacjenta,7982.html
134.

11.05.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i
Centralnych Reguł Weryfikacji
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7981.html

133.

10.05.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika
świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list
oczekujących
Od maja 2021 roku zmienia się słownik świadczeń, które
podlegają sprawozdawczości komunikatem XML.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-w-sprawieslownika-swiadczen-ktore-podlegaja-sprawozdawczosci-zzakresu-list-oczekujacych,7980.html

132.

07.05.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców
oprogramowania
Komunikat w sprawie specyfikacji usług eZWM do obsługi
zleceń tj. wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń
zaopatrzenia i zleceń naprawy w formie elektronicznej
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-oraz-dostawcowoprogramowania,7978.html

131.

07.05.2021 roku

Aktualności Centrali
Komunikat DEF
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym
wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-def,7977.html

130.

04.05.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Komunikat
dla
świadczeniodawców
dotyczący
sprawozdawania świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne –
chemioterapia
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7975.html

129.

30.04.2021 roku

Aktualności Centrali
Szczepienie przeciw COVID-19 to dobry plan na majówkę!
W każdym województwie, od 1 do 3 maja, stanie specjalny
punkt szczepień. Jeśli Twój rocznik ma już e-skierowanie,
możesz bez rejestracji zaszczepić się jednodawkowym
preparatem Johnson & Johnson.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-
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centrali/zaszczep-sie-w-majowke,7974.html
128.

30.04.2021 roku

Aktualności Centrali
Komunikat DGL
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia
wybranych substancji czynnych stosowanych w programach
lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do
lutego 2021 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl,7973.html

127.

29.04.2021 roku

Aktualności Centrali
Komunikat DGL
Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości
kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w
ustawie leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów
medycznych za okres styczeń-luty 2021 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl,7972.html

126.

28.04.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy
19/4 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19
(SWIAD)
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7971.html

125.

28.04.2021 roku

Aktualności Centrali
NFZ wydłuża termin ważności EKUZ
Od 28 kwietnia 2021 r. obowiązują nowe zasady w sprawie
ważności karty EKUZ
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/nfzwydluza-termin-waznosci-ekuz,7970.html

124.

28.04.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Komunikat
dla
usługodawców
realizujących
endoprotezoplastyki stawowe w ramach Centralnej Bazy
Endoprotezoplastyk
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7969.html

123.

26.04.2021 roku

Aktualności Centrali
Rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19 jeszcze bliżej
pacjenta
Narodowy Fundusz Zdrowia rozszerza program rehabilitacji
pocovidowej. Teraz pacjenci, którzy przeszli COVID-19,
skorzystają z zabiegów rehabilitacyjnych także w gabinecie
fizjoterapii, a nawet w domu.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-
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centrali/rehabilitacja-po-przebytej-chorobie-covid-19-jeszczeblizej-pacjenta,7967.html
122.

23.04.2021 roku

Komunikat DGL - Słownik PRH
Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów
handlowych wersja 296
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl-slownik-prh,7966.html

121.

23.04.2021 roku

Komunikat
dla
świadczeniodawców
dotyczący
sprawozdawania świadczeń opieki zdrowotnej wymagających
zgody płatnika.
Dotyczy elementu komunikatu sprawozdawczego SWIAD:
nfz: zgoda-plat
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-dotyczacysprawozdawania-swiadczen-opieki-zdrowotnejwymagajacych-zgody-platnika,7965.html

120.

20.04.2021roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i
Centralnych Reguł Weryfikacji
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7963.html

119.

19.04.2021 roku

Aktualności Centrali
Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących
działalność leczniczą. omunikat w sprawie V edycji "Badania
stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność
leczniczą"
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/badanie-stopnia-informatyzacji-podmiotowwykonujacych-dzialalnosc-lecznicza,7961.html

118.

10.04.2021 roku

Aktualności Centrali
Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie z poleceniem Adama
Niedzielskiego, ministra zdrowia, przygotował kompleksowy
program rehabilitacji dla pacjentów, którzy chorowali na
COVID-19.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/znamy-szczegoly-programu-rehabilitacji-poprzebytej-chorobie-covid-19,7959.html

117.

07.04.2021 roku

Komunikat DEF
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym
wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-def,7958.html
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116.

02.04.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Informacja o wielkości kwoty refundacji i pozostałych
parametrów określonych w ustawie leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
jednostkowych wyrobów medycznych za styczeń 2021 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7957.html

115.

31.03.2021 roku

Aktualności Centrali
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia
wybranych substancji czynnych stosowanych w programach
lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do
stycznia 2021 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl,7955.html

114.

26.03.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Opublikowano nową wersję słownika ICD-9 w wersji 5.57
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7953.html

113.

26.03.2021 roku

Aktualności Centrali
Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów
handlowych wersja 295.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl-slownik-prh,7952.html

112.

24.03.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. ulega zmianie sposób
przekazania informacji o udzielaniu/nieudzielaniu świadczeń
dla dzieci w komórce dla dorosłych.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7950.html

111.

18.03.2021 roku

Aktualności Centrali
W związku z prowadzonymi w Parlamencie RP pracami nad
nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, informujemy, że
trwają przygotowania do aneksowania umów, które
umożliwią ich przedłużenie do 31.12.2021 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/wiecej-czasu-na-rozliczenie-umow-z-nfz-za-2020rok-trwaja-prace-w-parlamencie,7947.html

110.

16.03.2021 roku

Aktualności Centrali
Karty DiLO. NFZ przygotował raport. Karta Diagnostyki i
Leczenia Onkologicznego (DiLO) jest elementem Pakietu
Onkologicznego, wprowadzonego w 2015 roku. Dzięki karcie
DiLO pacjent z podejrzeniem nowotworu wchodzi na ścieżkę
szybkiej diagnostyki i leczenia raka.
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https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/kartydilo-nfz-przygotowal-raport,7944.html
109.

09.03.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika
świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list
oczekujących
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7942.html

107.

08.03.2021 roku

Aktualności Centrali
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
– zalecenia
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/udzielanie-swiadczen-opieki-zdrowotnej-w-zwiazkuz-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-zalecenia,7940.html

106.

05.03.2021 roku

Komunikat DEF
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym
wykonaniem całkowitego budżetu na refundację
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-def,7939.html

105.

05.03.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Komunikat
dla
usługodawców
realizujących
endoprotezoplastyki stawowe w ramach Centralnej Bazy
Endoprotezoplastyk
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7938.html

104.

04.03.2021 roku

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
dotyczący rozstrzygnięcia wspólnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na zakup produktów
leczniczych zawierających substancję czynną rituximabum
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-prezesa-narodowego-funduszuzdrowia,7937.html

103.

02.03.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Informacja o wielkości kwoty refundacji i pozostałych
parametrów określonych w ustawie leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeńgrudzień 2020 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7935.html
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102.

01.03.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców
oprogramowania
Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje do konsultacji
specyfikację usług dla eZWM v.2.1.7. uwzględniającą zmiany
wynikające z wprowadzenia obsługi zleceń elektronicznych
oraz
wynikające
z
nowych
wzorów
zlecenia
zaopatrzenia/zlecenia naprawy
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-oraz-dostawcowoprogramowania,7933.html

101.

01.03.2021 roku

Aktualności Centrali
Od 11 marca uzdrowiska wznawiają działalność. Pacjenci,
którzy czekają na leczenie uzdrowiskowe, mogą rozpocząć je
na podstawie skierowania, potwierdzonego przez oddział woj.
NFZ. O terminie rozpoczęcia leczenia poinformujemy
listownie lub telefonicznie.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/uzdrowiska-wznawiaja-dzialalnosc,7932.html

100.

26.02.2021 roku

Komunikat DGL
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia
wybranych substancji czynnych stosowanych w programach
lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do
grudnia 2020 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl,7931.html

99.

26.02.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie skierowań do
świadczeń psychologicznych dla dorosłych, w okresie
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7930.html

98.

25.02.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i
Centralnych Reguł Weryfikacji
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7928.html

97.

24.02.2021 roku

Komunikat
dla
świadczeniodawców
sprawie
sprawozdawczości
Komunikat
dla
świadczeniodawców
w
sprawie
sprawozdawczości dotyczący sposobu przekazywania
raportów z wykorzystaniem obszaru WYKBAD.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-sprawiesprawozdawczosci,7927.html
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96.

17.02.2021 roku

Aktualności Centrali
Szczepienie pacjentów w domu. NFZ zorganizował ponad
100 dodatkowych punktów. Specjalne wyjazdowe punkty
szczepień dotrą do pacjentów którzy, ze względu na stan
zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie
stacjonarnym. Ponad 100 dodatkowych punktów uzupełni
sieć populacyjnych punktów szczepień, które mogą szczepić
w domu.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/szczepienie-pacjentow-w-domu-nfz-zorganizowalponad-100-dodatkowych-punktow,7924.html

95.

10.02.2021 roku

Aktualności Centrali
Szpitale pediatryczne objęte pozalimitowym finansowaniem.
Minister Zdrowia podpisał nowelizację rozporządzenia w
sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/szpitale-pediatryczne-objete-pozalimitowymfinansowaniem,7923.html

94.

09.02.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Komunikat dla Świadczeniodawców
świadczeń w ramach planów spłaty

dot.

rozliczania

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7922.html
93.

05.02.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Opublikowano nową wersję słownika ICD-9 w wersji 5.56
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7921.html

92.

04.02.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości
kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w
ustawie leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów
medycznych za okres styczeń-listopad 2020
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7920.html

91.

04.02.2021 roku

Aktualności Centrali
Nowe uprawnienia dla krwiodawców. Oddajesz krew? Masz
nowe uprawnienia w związku z trwającym stanem epidemii.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/nowe-uprawnienia-dla-krwiodawcow,7919.html

90.

28.01.2021 roku

Komunikat DGL
Komunikat dotyczący

średniego

kosztu

rozliczenia
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wybranych substancji czynnych stosowanych w programach
lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do
listopada 2020 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl,7917.html
87.

26.01.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Komunikat dotyczący refundacji aptecznej oraz programów
lekowych i chemioterapii za okres styczeń-wrzesień 2020
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7914.html

86.

26.01.2021 roku

Komunikat DSOZ
Komunikat w sprawie sprawozdawania wybranych świadczeń
opieki
zdrowotnej
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 komunikatem
sprawozdawczym SWIAD
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dsoz,7913.html

85.

22.01.2021 roku

Rejestracja na szczepienie dla osób 70+. Komunikat dla
punktów szczepień i wszystkich placówek POZ
22 stycznia rozpoczęła się rejestracja na szczepienie dla osób
70+. Ze względu na ograniczoną dostępność szczepionki
najprawdopodobniej nie wszyscy zainteresowani zostaną
umówieni na terminy szczepień. Rozwiązaniem jest
zgłoszenie się na szczepienie.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/rejestracja-na-szczepienie-dla-osob-70-komunikatdla-punktow-szczepien-i-wszystkich-placowek-poz,7912.html

84.

19.01.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Komunikat w sprawie dokumentów, które potwierdzają
prawo osób ubezpieczonych w Zjednoczonym Królestwie do
opieki zdrowotnej w Polsce
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7909.html

83.

15.01.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Komunikat
dotyczący
rozstrzygnięcia
wspólnego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup
produktów leczniczych zawierających substancję czynną
pegfilgrastimum
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7907.html

82.

15.01.2021 roku

Komunikat w sprawie wielkości kwoty refundacji
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Informacja o wielkości kwoty refundacji i pozostałych
parametrów określonych w ustawie leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeńpaździernik 2020 r
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/7,strona.html
81.

13.01.2021 roku

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i
Centralnych Reguł Weryfikacji
Narodowy
Fundusz
Zdrowia,
rozszerzając
zakres
prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi,
aktualizuje Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły
Weryfikacji dedykowane pilotażowi POZ PLUS
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/sprawdzenia-z-zakresu-centralnych-warunkow
walidacji-i-centralnych-regul-weryfikacji,7900.html

80.

07.01.2021 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Komunikat
dla
świadczeniodawców
w
sprawie
obowiązywania
Europejskiej
Karty
Ubezpieczenia
Zdrowotnego
(EKUZ)
oraz
innych
dokumentów
uprawniających po zakończeniu okresu przejściowego
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7897.html

79.

05.01.2021 roku

Aktualności Centrali
Wznowienie realizacji zabiegów planowych
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/wznowienie-realizacji-zabiegowplanowych,7896.html

77.

04.01.2021 roku

Komunikat DSOZ
Opublikowano nową wersję słownika ICD-9 w wersji 5.55.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dsoz,7894.html

76.

22.07.2020 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący eSkierowań
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komun
ikat-dla-swiadczeniodawcow,7765.html

75.

17.07.2020 roku

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Komunikat w sprawie procedury wspólnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komun
ikat-prezesa-narodowego-funduszu-zdrowia,7762.html
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74.

10.07.2020 roku

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący danych
zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ
Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r., kod świadczenia,
stanowiący kod jednostki statystycznej, został określony w
załączniku nr 1 do rozporządzenia (Dz. U. 2019 poz. 2532).

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komun
ikat-dla-swiadczeniodawcow-dotyczacy-danych-zbiorczycho-swiadczeniach-udzielonych-w-ramach-poz,7761.html
73.

09.07.2020 roku

Komunikat DSOZ
Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i
Centralnych Reguł Weryfikacji.
https://www.nfz.gov.pl/dlaswiadczeniodawcy/sprawozdawczo
sc-elektroniczna/walidacje-i-weryfikacje/komunikat
dsoz,6436.html

72.

09.07.2020 roku

Nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy w POZ
Od 1 lipca 2020 r. obowiązują nowe wzory deklaracji wyboru
świadczeniodawcy w POZ. Jednak przepisy związane z
wystąpieniem stanu epidemii umożliwiają — do odwołania
— składanie deklaracji na poprzednich wzorach,
obowiązujących od 1 października 2018 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/nowe-wzory-deklaracji-wyboru-swiadczeniodawcyw-poz,7758.html

71.

07.07.2020 roku

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne
Od 1 lipca 2020 r. funkcjonuje dokument potwierdzenia
odbioru realizacji, który umożliwia przekazanie informacji
o osobie odbierającej wyrób w przypadku wysyłki kurierem
w terminie późniejszym - po otrzymaniu potwierdzenia
odbioru od kuriera.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-realizujacychzlecenia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne,7755.html

70.

06.07.2020 roku

Komunikat DEF
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym
wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-

69

centrali/komunikat-def,7754.html
69.

03.07.2020 roku

Komunikat DSOZ
Od 11 kwietnia br. dla świadczeń rehabilitacyjnych
realizowanych
w
ramach
ośrodkach
dziennych
z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, stosuje się
kod specjalnego rozliczenia RE1.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dsoz,7752.html

68.

01.07.2020 roku

Komunikat DSOZ
Informujemy, że od 1 marca 2020 r. w komunikacie SWIAD
w wersji 9;9.1 umożliwia się przekazanie nowych wartości.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dsoz,7749.html

67.

29.06.2020 roku

Dodatkowe 300 milionów złotych dla szpitali
Od 1 lipca szpitale należące do systemu podstawowego
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dostaną
dodatkowe środki. Chodzi o 302 mln zł. To odpowiedź
Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia na
oczekiwania dyrektorów szpitali powiatowych.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/dodatkowe-300-milionow-zlotych-dlaszpitali,7739.html

66.

26.06.2020 roku

Zmiana dokumentacji eWUŚ
W związku z planowanym przekazywaniem informacji
o izolacji w warunkach domowych przez usługę eWUŚ
publikujemy zmodyfikowaną dokumentację.

65.

26.06.2020 roku

Przekazywanie poprzez eWUŚ informacji o izolacji domowej
Odpowiadając na zgłoszone potrzeby personelu medycznego
Narodowy Fundusz Zdrowia planuje od dnia 1 lipca 2020 r.
w godzinach popołudniowych przekazywanie informacji
o izolacji w warunkach domowych osoby ubiegającej się
o świadczenia opieki zdrowotnej.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/przekazywanie-poprzez-ewus-informacji-o-izolacjidomowej,7746.html
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64.

25.06.2020 roku

Komunikat dot. statystyki świadczeń
Komunikat w sprawie udostępnienia na stronie Portalu
Statystyki NFZ w module „Statystyka Świadczenia” statystyk
obejmujących dane za rok 2019
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dot-statystyki-swiadczen,7744.html

63.

17.06.2020 roku

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców
oprogramowania
- Informujemy, że na środowisku testowym eZWM od dnia
17.06.2020 udostępnione są usługi wg specyfikacji 2.1.6
Usługi testowe dla portalu AP-ZZ nadal wymagają
specyfikacji 2.1.5.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-oraz-dostawcowoprogramowania,7740.html

62.

10.06.2020 roku

Komunikat dla świadczeniodawców
Opublikowano nową wersję słownika ICD-9 w wersji 5.52
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7737.html

61.

09.06.2020 roku

Komunikat DGL
Informacja o wielkości kwoty refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeń marzec 2020 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl,7736.html

60.

01.06.2020 roku

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców
oprogramowania:
Informujemy, że od 1 lipca 2020 r. doprecyzowane zostają
elementy i atrybuty komunikatu szczegółowego XML ZPOSP
- Zaopatrzenia w wyroby medyczne
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-oraz-dostawcowoprogramowania,7728.html

59.

01.06.2020 roku

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców
oprogramowania:
Informujemy, że do obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby
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medyczne obowiązującą od 1 lipca 2020 r. będzie
specyfikacja usług w wersji 2.1.6
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-oraz-dostawcowoprogramowania,7727.html
58.

22.05.2020 roku

Komunikat DGL
Informacja o wielkości kwoty refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeń - luty
2020 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl,7725.html

57.

11.05.2020 roku

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców
oprogramowania dotyczący obsługi zleceń na zaopatrzenie
w wyroby medyczne

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-oraz-dostawcowoprogramowania,7718.html
56.

06.05.2020 roku

Komunikat dla świadczeniodawców - opublikowano nową
wersję słownika ICD-9 w wersji 5.51
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7714.html

55.

05.05.2020 roku

Komunikat DGL - Komunikat dotyczący średniego kosztu
rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych
w programach lekowych i chemioterapii za okres od stycznia
2018 r. do lutego 2020 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl,7713.html

54.

05.05.2020 roku

Aktualności Centrali- zmiana dokumentacji eWUŚ
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/zmiana-dokumentacji-ewus,7712.html

53.

05.05.2020 roku

Komunikat dotyczący Portalu SZOI - Zlecenia Zaopatrzenia
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-dot-portalu-
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szoi,7711.html
52.

04.05.2020 roku

Komunikat DGL - Komunikat Narodowego Funduszu
Zdrowia w sprawie pobierania zakresów numerów recept
przez farmaceutów
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl,7708.html

51.

04.05.2020 roku

Komunikat dotyczący realizacji świadczeń rehabilitacji
leczniczej - od 4 maja 2020 r. może zostać wznowiona
działalność lecznicza w zakresach rehabilitacji leczniczej
realizowanej w warunkach ambulatoryjnych i dziennych
i przywrócona w pełnym zakresie działalność stacjonarnych
ośrodków/oddziałów rehabilitacji leczniczej
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dotyczacy-realizacji-swiadczenrehabilitacji-leczniczej,7706.html

50.

30.04.2020 roku

Komunikat w sprawie dodatkowych środków dla osób
udzielających świadczeń w podmiotach w związku
z epidemią COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-w-sprawie-dodatkowych-srodkow-dlaosob-udzielajacych-swiadczen-w-podmiotach-w-zwiazku-zepidemia-covid-19,7705.html

49.

28.04.2020 roku

Informacja o wielkości kwoty refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
jednostkowych wyrobów medycznych za miesiąc styczeń
2020 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl,7703.html

48.

22.04.2020 roku

Komunikat w sprawie oświadczeń o przysługującym prawie
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7701.html

47.

21.04.2020 roku

Komunikat do świadczeniodawców POZ dotyczący składania
deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ
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https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7700.html
46.

16.04.2020 roku

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców
oprogramowania dotyczący obsługi zleceń na zaopatrzenie
w wyroby medyczne
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7696.html

45.

15.04.2020 roku

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń
w rodzaju rehabilitacja lecznicza z wykorzystaniem
systemów teleinformatycznych
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7694.html

44.

09.04.2020 roku

Komunikat
dla
świadczeniodawców
realizujących
świadczenia opieki zdrowotnej związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7690.html

43.

02.04.2020 roku

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania
rodzaju Leczenie szpitalne – programy
Leczenie szpitalne – chemioterapia
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
COVID-19

świadczeń w
lekowe oraz
w związku
zwalczaniem

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/programy-lekowe-a-covid-19,7684.html
42.

01.04.2020 roku

Komunikat w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-w-zwiazku-z-rozporzadzeniem-radyministrow-z-dnia-31-marca-2020-r-,7683.html

41.

01.04.2020 roku

Komunikat w sprawie eZWM
- Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje zaktualizowaną
dokumentację systemu obsługi procesu elektronicznego
weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie
w wyroby medyczne
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https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-w-sprawie-ezwm,7681.html

40.

31.03.2020 roku

Komunikat w sprawie przykładowego
w sprawie usytuowania izolatorium

wzoru umowy

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-w-sprawie-przykladowego-wzoruumowy-w-sprawie-usytuowania-izolatorium,7680.html
39.

27.03.2020 roku

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących program
pilotażowy POZ PLUS
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-dot-pozplus,7674.html

38.

27.03.2020 roku

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców
oprogramowania dotyczący obsługi zleceń na zaopatrzenie
w wyroby medyczne
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7673.html

37.

27.03.2020 roku

Komunikat
dotyczący
wystawiania,
potwierdzania
i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne po
1 kwietnia 2020 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dotyczacy-wystawiania-potwierdzania-irealizacji-zlecen-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne-po-1kwietnia-2020-r-,7672.html

36.

24.03.2020 roku

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący opracowanych
przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów (KIF) zaleceń do
prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/zalecenia-do-prowadzenia-fizjoterapii-doroslychpacjentow-z-covid-19,7665.html

35.

24.03.2020 roku

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń
w rodzaju Leczenie szpitalne – programy lekowe oraz
Leczenie szpitalne – chemioterapia w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19
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https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7664.html

34.

24.03.2020 roku

Komunikat do świadczeniodawców udzielających świadczeń
w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna
opieka specjalistyczna
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7662.html

33.

21.03.2020 roku

Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad realizacji
planowych zabiegów operacyjnych
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7660.html

32.

17.03.2020 roku

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń
w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz
program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego
w związku z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/teleporady-w-opiece-psychiatrycznej-leczeniuuzaleznien-i-programie-pilotazowym-w-centrach-zdrowiapsychicznego,7654.html

31.

17.03.2020 roku

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń
w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka
paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dotyczacy-realizacji-i-rozliczaniaswiadczen,7652.html

30.

17.03.2020 roku

Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji
zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dotyczacy-wystawiania-potwierdzania-irealizacji-zlecen-na-zaopatrzenie-w-wyrobymedyczne,7651.html
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29.

17.03.2020 roku

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców
oprogramowania dotyczący obsługi zleceń na zaopatrzenie
w wyroby medyczne
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7650.html

28.

15.03.2020 roku

Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-w-sprawiezasad-udzielania-swiadczen-opieki-zdrowotnej,7646.html

27.

15.03.2020 roku

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń
w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
w zakresach tlenoterapia domowa, żywienie pozajelitowe
w warunkach domowych, żywienie dojelitowe w warunkach
domowych
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7645.html

26.

15.03.2020 roku

Komunikat do świadczeniodawców POZ w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7644.html

25.

15.03.2020 roku

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń
w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
w związku
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7643.html

24.

14.03.2020 roku

Komunikat do świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad
rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7642.html
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23.

13.03.2020 roku

Komunikat Ministra Zdrowia dla podmiotów leczniczych
realizujących umowy w rodzaju Leczenie szpitalne programy
lekowe oraz Leczenie szpitalne – chemioterapia, a także dla
pacjentów objętych tym leczeniem
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-ministra-zdrowia,7640.html

22.

13.03.2020 roku

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie
przekazywania uzgodnionego zestawienia zbiorczego
w postaci elektronicznej
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7639.html

21.

12.03.2020 roku

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7629.html

20.

11.03.2020 roku

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika
świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list
oczekujących
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-listyoczekujacych,7626.html

19.

10.03.2020 roku

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie
schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej
i Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w związku
z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-wsprawie-schematu-postepowania-dlapoz-i-nisoz,7623.html

18.

01.03.2020 roku

Komunikat dla świadczeniodawców - koronawirus
zalecenia dla kierowników podmiotów leczniczych
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcowkoronawirus,7612.html

17.

22.02.2020 roku

Komunikat dla świadczeniodawców- Zasady postępowania
z osobami
podejrzanymi
o
zakażenie
nowym
koronawirusem 2019-nCoV
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https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-ozakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov,7566.html
16.

21.02.2020 roku

Komunikat w sprawie przekazywania danych o fakturach
zakupu produktów/leków/substancji leczniczych, określonych
przez płatnika, innych niż stosowane w chemioterapii
i programach
lekowych
dotyczy
komunikatów
sprawozdawczych SWIAD i FZX
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7592.html

15.

18.02.2020 roku

Komunikat dla świadczeniodawców prowadzących listy
oczekujących w aplikacji AP-KOLCE w zakresie
rehabilitacji stacjonarnej i fizjoterapii
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7589.html

14.

18.02.2020 roku

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie
uzgodnionego
zestawienia
zbiorczego
przekazanego
w postaci elektronicznej
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl,7588.html

13.

14.02.2020 roku

Komunikat dot. słownika grup substancji czynnych (GRS)
wersja 18 w formacie 1.0
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl-slownik-grs,7586.html

12.

13.02.2020 roku

Komunikat dotyczący
farmaceutycznego

art.

37

k

ust.

1d

prawa

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7584.html
11.

11.02.2020 roku

Komunikat w sprawie zmiany kodów świadczeń
stanowiących kod jednostki statystycznej
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7582.html

10.

07.02.2020 roku

Komunikat dotyczący wielkości kwoty refundacji leków,
środków
spożywczych
specjalnego
przeznaczenia
żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych od
stycznia do listopada 2019 r.
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https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl,7577.html
9.

03.02.2020 roku

Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami dotyczący
progu kosztowego uprawniającego do zastosowania
współczynnika korygującego dla świadczeń w rodzaju
leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w miesiącu lutym
2020 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl,7574.html

8.

03.02.2020 roku

Komunikat w sprawie rozliczenia świadczeń opieki
zdrowotnej z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7573.html

7.

31.01.2020 roku

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących zlecenia
na zaopatrzenie w wyroby medyczne
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-realizujacychzlecenia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne,7570.html

6.

22.01.2020 roku

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika
świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list
oczekujących
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7563.html

5.

13.01.2020 roku

Komunikat dotyczący wielkości kwoty refundacji leków,
środków
spożywczych
specjalnego
przeznaczenia
żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych od
stycznia do października 2019 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl,7554.html

4.

10.01.2020 roku

Komunikat dot. słownika grup substancji czynnych (GRS)
wersja 17
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl-slownik-grs,7552.html
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3.

10.01.2020 roku

Komunikat dotyczy świadczeń zdrowotnych stacjonarnych
i całodobowych innych niż szpitalne - dodatkowe
wyjaśnienia
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-listyoczekujacych,7550.html

2.

07.01.2020 roku

Komunikat dla świadczeniodawców ws. zmiany kodów
przyczyn zmiany terminu oraz kodów przyczyn skreślenia
z list oczekujących/harmonogramów przyjęć
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7547.html

1.

02.01.2020 roku

Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami dotyczący
progu kosztowego uprawniającego do zastosowania
współczynnika korygującego dla świadczeń w rodzaju
leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w miesiącu
styczniu 2020 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikat-dgl,7545.html
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