
 

 

ANEKS NR 9 

do porozumienia z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Dyrektorowi OOW NFZ 

przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  

w rodzaju ratownictwo medyczne 

zawarty w dniu 4 lutego 2020 r. 

pomiędzy: 

1) Wojewodą Opolskim – Adrianem Czubakiem, zwanym dalej „Wojewodą” 

a 

2) Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu  

– Robertem Brykiem, zwanym dalej „Dyrektorem OOW NFZ”. 

§ 1. W porozumieniu z dnia 20 lutego 2019 roku zawartym pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem 

Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu w sprawie powierzenia przez 

Wojewodę Dyrektorowi OOW NFZ przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne (Dz. Urz. Woj. Op. z 2019 roku, poz. 1086  

z późn. zm.), zmienionym aneksami: nr 1 z dnia 7 maja 2019 r., nr 2 z dnia 19 czerwca 2019 r., nr 3 z dnia  

29 lipca 2019 r., nr 4 z dnia 2 października 2019 r., nr 5 z dnia 30 października 2019 r., nr 6 z dnia 19 listopada 2019 r., 

nr 7 z dnia 10 grudnia 2019 r. i nr 8 z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 2 do porozumienia otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu; 

2) załącznik nr 3 do porozumienia otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszego aneksu. 

§ 2. Pozostałe warunki Porozumienia pozostają bez zmian. 

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

ze stron.  

§ 4. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.  

i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
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Załącznik nr 1  

do aneksu nr 9 

z dnia 4 lutego 2020 r. 

 

Załącznik nr 2  

do porozumienia z dnia 20 lutego 2019 r. 

 

Wysokość środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych 

zatrudnionych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

Zgodnie z § 7 Porozumienia ustala się, co następuje: 

1) wysokość środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla 

pielęgniarek i położnych (62,41 etatu) zatrudnionych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne  

na terenie woj. opolskiego (w rodzaju świadczeń: ratownictwo medyczne), wynikających z realizacji 

postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie  

w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 roku,  

poz. 1628) wynosi: 

w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. 299.568,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt 

dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych), 

2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla 

pielęgniarek i położnych (52,93 etatu) zatrudnionych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne  

na terenie woj. opolskiego (w rodzaju świadczeń: ratownictwo medyczne), wynikających z realizacji 

postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie  

w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 roku,  

poz. 1628) wynosi: 

w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. 52.106,94 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześć 

złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze). 
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Załącznik nr 2  

do aneksu nr 9 

z dnia 4 lutego 2020 r. 

 

Załącznik nr 3  

do porozumienia z dnia 20 lutego 2019 r. 

 

Wysokość środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń ratowników medycznych oraz 

dyspozytorów medycznych w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem 

dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,  

a także ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów 

zespołów ratownictwa medycznego, na których są wykonywane zadania polegające na kierowaniu  

i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi. 

Zgodnie z § 8 Porozumienia ustala się, co następuje: 

Wysokość środków finansowych, przeznaczonych na finansowanie podwyżek wynagrodzeń dla: 

1) ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej  

w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących 

pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, 

2) ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów 

ratownictwa medycznego, na których są wykonywane zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu 

innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi 

(402,202 etatu), wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  

20 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2512) wynosi: 

w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. 1.940.169,60 zł (jeden milion dziewięćset 

czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy). 
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