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Pan Tadeusz Jędrzejczyk 
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 

 
 
 
 Szanowny Panie Prezesie, 
 
 

Występując w imieniu Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia 
„Porozumienie Zielonogórskie”, w związku z opublikowanym w dniu dzisiejszym – na 
Portalu NFZ – projektem Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie 
określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: 
podstawowa opieka zdrowotna - wyrażam stanowczy protest i dezaprobatę trybem i sposobem 
opublikowania tego projektu. 
 

Po pierwsze bowiem, w toku negocjacji prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia, z 
Pana osobistym udziałem, ustalone zostało, iż projekt ów będzie przekazany, przed jego 
upublicznieniem, przedstawicielom Federacji – ustalenia te zostały więc przez Państwa stronę 
złamane. 
 

Po drugie, jako niedopuszczalne należy uznać zamieszczenie projektu w/w 
Zarządzenia nie na oficjalnej stronie NFZ (z zachowaniem trybu konsultacji społecznych). 

 
 Po trzecie, więcej niż kuriozalne jest wyznaczenie praktycznie dwudniowego (licząc 

dni robocze) terminu na zapoznanie się z przygotowanymi materiałami i żądanie podjęcia w 
takim właśnie terminie tak istotnych decyzji. 

 
Po czwarte, zrzeszeni u członków Federacji świadczeniodawcy, upoważnili Zarząd 

Federacji do prowadzenia negocjacji z NFZ i Ministerstwem Zdrowia i przedstawienia 
oczekiwanych warunków realizacji świadczeń na 2015 rok.  W takiej sytuacji odpowiedz na 
tak skonstruowaną ankietę  nie zawierająca propozycji Federacji jest bezzasadna. 
 

Po piąte, muszę zaznaczyć, iż w toku prowadzonych negocjacji nasza strona 
przedstawiła tak Panu, jak i Ministerstwu Zdrowia nasze warunki brzegowe dotyczące formy         
i sposobu finansowania świadczeń poz w roku 2015. Przedstawione w opisany wyżej sposób 
propozycje nie spełniają tych warunków.  
 
 Wobec powyższego, na chwilę obecną, zmuszony jestem oświadczyć, iż Państwa 
propozycja nie spełnia oczekiwań zrzeszonych u członków Federacji świadczeniodawców 
poz, co oznacza, iż na chwile obecną Zarząd Federacji zmuszony jest rekomendować 
świadczeniodawcom poz nie zawieranie umów z NFZ na 2015 rok. 
 



 Na marginesie pragnę także oświadczyć, iż także i w pozostałym zakresie (poza 
kwestią wysokości i sposobu finansowania świadczeń poz) przedstawiony przez Państwa 
projekt Zarządzenia musimy uznać za niedopuszczalny i nie zabezpieczający interesów 
świadczeniodawców. Uwagi do projektu przekażemy w trakcie negocjacji lub w ramach 
formalnych konsultacji społecznych. 
 
 

Prezes  
Federacji Porozumienie Zielonogórskie 

 
    Jacek Krajewski 

 
 
 
Do wiadomości: 
- Prezes Rady Ministrów, Pani Ewa Kopacz, 
- Minister Zdrowia, Pan Bartosz Arłukowicz 

 


