
ANEKS NR 6/2009 
 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 
 

w sprawie powierzenia Dyrektorowi ŁOW NFZ  
wykonywania zadań z zakresu ratownictwa medycznego 

 
Do Porozumienia zawartego w dniu 2 lutego 2007 r. w Łodzi na podstawie art. 49 ust. 1 

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 
1410, ze zm.) pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Dyrektorem Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi. 

§ 1. Na podstawie § 12 Porozumienia, strony postanawiają zmienić treść Porozumienia, 
w następujący sposób: 
1) w § 4 ust. 3 zdanie pierwsze, otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Dotacja będzie przekazywana po uprzednim zwiększeniu budżetu Wojewody Łódzkiego w 
części 85/10 – województwo łódzkie w transzach miesięcznych, w następujących terminach:”; 

2) w § 4 ust. 4d pkt 2 p.pkt b, otrzymuje następujące brzmienie: 
„b) kosztów świadczeń udzielanych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordy-
nacji, o których mowa w art. 5 pkt 14a, 23 i 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz.U. z 2008 r. Nr 164, 
poz. 1027, ze zm.) oraz w § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w 
sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, 
poz. 484) w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)”; 

3) w § 4 po ust. 4e, dodaje się ust. 4f o treści: 
„4f. 1) dyrektor ŁOW NFZ dokona przedłużenia na okres od 1 maja do 30 czerwca 2009 r. ter-
minu obowiązywania dotychczas zawartej umowy z dysponentem zespołów ratownictwa me-
dycznego, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w Re-
jonie Operacyjnym Nr 09, 
2) dyrektor ŁOW NFZ wypłaci dysponentowi zespołów ratownictwa medycznego, o którym 
mowa w pkt 1, należną kwotę za okres od 1 maja do 30 czerwca 2009 r., uwzględniając stawki 
ryczałtu dobowego określone w ust. 4d pkt 3, 
3) umowa o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w Rejo-
nie Operacyjnym Nr 09, podpisana zostanie ze świadczeniodawcą wyłonionym zgodnie z wa-
runkami, o których mowa w ust. 4d pkt 6, na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2009 r.  
4) stawki ryczałtu dobowego, określone w ust. 4d pkt 3, stanowią cenę oczekiwaną w postę-
powaniu konkursowym, o którym mowa w pkt 3”; 

4) w § 4 po ust. 5d, dodaje się ust. 5e o treści: 
„5e Począwszy od miesiąca kwietnia 2009 r. środki finansowe przeznaczone na finansowanie 
zadań zespołów ratownictwa medycznego, określone w ust. 4d pkt 1, przekazywane będą za 
poszczególne miesiące, w wysokości wynikającej z umów zawartych z dysponentami zespo-
łów ratownictwa medycznego.”. 

§ 2. W pozostałym zakresie treść Porozumienia nie ulega zmianie. 
§ 3. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzempla-

rze dla Wojewody, dwa egzemplarze dla dyrektora ŁOW NFZ. 
§ 4. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
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