
POROZUMIENIE NR 49 

zawarte w dniu  29 listopada 2010 roku we Wrocławiu 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w wo-
jewództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), pomiędzy: 
Wojewodą Dolnośląskim Panem Rafałem Jurkowlańcem, zwanym w treści Porozumienia „Wojewodą”,  
a  
Narodowym Funduszem Zdrowia reprezentowanym przez Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Woje-
wódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Panią Wiolettę Niemiec, zwaną w treści Porozumienia  
„Dyrektorem DOW NFZ”. 

§ 1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest przekazanie przez Wojewodę Dolnośląskiego Dy-
rektorowi DOW NFZ do wykonania następujących zadań:  
1) przeprowadzenie postępowania o zawarcie z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego 

umów, o których mowa w art. 49 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 
2) zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w pkt 1. 

§ 2.1. Dyrektor DOW NFZ zobowiązuje się do wykonywania powierzonych zadań zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 027, z późn. zm.) i aktami wykonawczymi wydany-
mi na ich podstawie. 

2. Dyrektor DOW NFZ zawiera umowy, o których mowa w § 1, na podstawie wojewódzkiego planu 
działania systemu, o którym mowa w art. 21 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, oraz  
w ramach środków przewidzianych w budżecie państwa, w części, której dysponentem jest Wojewoda, 
ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. 

3. Wojewódzki plan działania systemu, o którym mowa w art. 21 ustawy o Państwowym Ratownic-
twie Medycznym, ustalony dla Województwa Dolnośląskiego będzie przekazywany przez Wojewodę 
niezwłocznie po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

§ 3. 1. Dyrektor DOW NFZ obowiązany jest do rozliczania i kontroli umów, o których mowa w § 1, 
stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych. 

2. Dyrektor DOW NFZ obowiązany jest do informowania Wojewody o wszelkich nieprawidłowo-
ściach związanych z wykonywaniem umów, o których mowa w § 1, przez zespoły ratownictwa medycz-
nego. 

3. Dyrektor DOW NFZ, działając w porozumieniu z Wojewodą, może rozwiązać umowę na wykony-
wanie medycznych czynności ratunkowych w związku z niewywiązywaniem się lub nienależytym wy-
wiązywaniem się zespołów ratownictwa medycznego z obowiązków wynikających z zawartej umowy  
i obowiązujących przepisów. 

§  4. 1. W celu realizacji niniejszego Porozumienia Wojewoda przekaże Dolnośląskiemu Oddziałowi 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia środki finansowe w formie dotacji celowej. 

2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Na-
rodowego Funduszu Zdrowia na konto nr 49 1130 1033 0018 7969 3720 0001 Bank Gospodarstwa Krajo-
wego Oddział we Wrocławiu. 

3. Dotacja będzie przekazywana w transzach miesięcznych w wysokościach wynikających z wartości 
zawartych umów, o których mowa w art. 49 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,  
w terminach: 
− za miesiące od stycznia do listopada w III dekadzie danego miesiąca,   
− za miesiąc grudzień w II dekadzie miesiąca. 

4. Dotacja przekazana zostanie w trybie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicz-
nych z uwzględnieniem procedury określonej w art. 120 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych. 

§ 5. 1. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej dotacji. 
2. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega na przeprowadzeniu przez upoważnionych 

pracowników Wojewody, kontroli realizacji porozumienia. 
3. Dyrektor DOW NFZ zobowiązany jest do składania sprawozdań (rozliczeń) półrocznych i rocznych 

z wykorzystania przekazanej dotacji oraz innych informacji na żądanie Wojewody lub ministra właściwe-
go ds. zdrowia. 

4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 3, należy przedłożyć do 30 dni po upływie okresu rozlicze-
niowego. 

§ 6. Przyznana dotacja w części niewykorzystanej do 31 grudnia danego roku budżetowego, wyko-
rzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana niezależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwro-
towi na zasadach określonych w art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 



(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) na konto nr 17 1010 1674 0000 5522 3000 0000. Zwrot następuje 
nie później jednak niż do 31 stycznia roku następnego. 

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony. 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z zachowaniem dwumiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

§ 8. 1. Dotacja celowa, o której mowa w § 4, w 2011 r. wynosi 135 689 tys. zł. 
2. Powyższa kwota ujęta została w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 i może ulec zmianie 

po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2011. 
3. Kwota dotacji celowej na lata następne będzie wprowadzana aneksem do niniejszego Porozu-

mienia. 

§ 9. 1. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy  
o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

§ 10. 1. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 
Strony. 

§ 11. 1. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc porozumienie z dnia 6 listopada 2006 r. pomiędzy Wo-
jewodą Dolnośląskim Panem Krzysztofem Grzelczykiem a Narodowym Funduszem Zdrowia reprezento-
wanym przez Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Panią 
Violettą Plebanek-Sitko w sprawie przekazania przez Wojewodę Dolnośląskiego Dyrektorowi DOW NFZ 
do wykonania następujących zadań: przeprowadzenie postępowania o zawarcie umów z dysponentami 
zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawie-
ranie, rozliczanie, kontrolę tych umów, o których mowa w art. 49 ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym. 

2. Z dniem 31 grudnia 2010 r. tracą moc: Aneks nr 1 z dnia 29 października 2007 r., Aneks nr 2  
z dnia 17 października 2008 r., Aneks nr 3 z dnia 4 grudnia 2008 r., Aneks nr 4 z dnia 26 stycznia 2009 r., 
Aneks nr 5 z dnia 23 listopada 2009 r., Aneks nr 6 z 30 listopada 2009 r. – do Porozumienia, o którym 
mowa w ust. 1. 

§ 12. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2011 ro-
ku. 

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 

Wojewoda Dolnośląski: Dyrektor DOW NFZ: 
Rafał Jurkowlaniec Wioletta Niemiec 

 
 
 


