
 

 

ANEKS NR 27 

zawarty w dniu 23 stycznia 2018 r. 

do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim 

a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu 

pomiędzy: 

1) Wojewodą Opolskim Panem Adrianem Czubakiem, zwanym w dalszej części Porozumienia „Wojewodą” 

a 

2) Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu 

Panem Robertem Brykiem, zwanym w dalszej części Porozumienia „Dyrektorem OOW NFZ”. 

§ 1. W porozumieniu z dnia 31 marca 2011 r. § 6b otrzymuje brzmienie: 

„§ 6b.1. Ustala się jednorazowo dodatkową kwotę środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie 

podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w systemie Państwowe Ratownictwo 

Medyczne na terenie woj. opolskiego (w rodzaju świadczeń: ratownictwo medyczne) za miesiąc grudzień 2017 r. 

w wysokości 576,00 zł (pięćset siedemdziesiąt sześć złotych, 00 gr). 

2. Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie podwyżek, o których mowa w ust. 1 przekazana 

będzie przez Wojewodę na rachunek bankowy OOW NFZ (wskazany w § 4 ust. 1), w terminie 7 dni 

roboczych od dnia wejścia w życie niniejszego aneksu. 

3. Dyrektor OOW NFZ zobowiązany jest do wykorzystania dotacji celowej na sfinansowanie 

podwyżek, o których mowa w ust. 1, do dnia 28 lutego 2018 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się 

zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja została udzielona. 

4. Dyrektor OOW NFZ zobowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie szczegółowego rozliczenia 

rzeczowo-finansowego dotacji celowej na sfinansowanie podwyżek, o których mowa w ust. 1,  

w terminie do 15 marca 2018 r.”. 

§ 2. Pozostałe warunki Porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 3. Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

§ 4. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
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