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ANEKS NR 2/2017
WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 31 października 2017 r.
do Porozumienia z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie przekazania Dyrektorowi Podkarpackiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie przez Wojewodę Podkarpackiego do
wykonywania w 2017 r. następujących zadań: przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów, zawierania,
rozliczania i kontroli wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1868 z późn. zm.) – zwanego dalej
„Porozumieniem” zawarty 31 października 2017 r., pomiędzy Wojewodą Podkarpackim Panią Ewą Leniart
zwaną dalej „Wojewodą” a Narodowym Funduszem Zdrowia Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim
w Rzeszowie reprezentowanym przez Dyrektora Pana Roberta Bugaja zwanego dalej „Dyrektorem POW
NFZ”. zwanymi również dalej łącznie „Stronami” lub każdą z osobna „Stroną”.
§ 1. Na podstawie § 7 ust. 4 oraz § 8 ust. 2 Porozumienia Strony zgodnie wprowadzają następujące zmiany
do Porozumienia:
1) w § 7 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:
„1. Na realizację zadań objętych Porozumieniem, Wojewoda przekaże w 2017 r. Dyrektorowi POW
NFZ dotację z budżetu państwa w kwocie nie wyższej niż 111 483 117,56 zł (słownie: sto jedenaście
milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemnaście złotych 56/100).
2. Wysokość dotacji określona w ust. 1 obejmuje:
1) kwotę 1 822 960,00 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset
sześćdziesiąt złotych 00/100) – określoną wg stanu liczby etatów przeliczeniowych na dzień
1.08.2017 r., przeznaczoną na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych udzielających
świadczeń w ramach realizacji umów, o których mowa w § 1, przyznanych na podstawie
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1628);
2) kwotę 2 449 992,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) przeznaczoną na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej
udzielanych przez:
a) ratowników medycznych, będących członkami zespołów ratownictwa medycznego,
b) ratowników medycznych, będących dyspozytorami medycznymi
- przy uwzględnieniu maksymalnej liczby etatów przeliczeniowych u poszczególnych
dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, określonych w załączniku Nr 1 do
zawartego w dniu 10 lipca 2017 r. Aneksu Nr 1/2017 do Porozumienia.”.
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§ 2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, gdzie:
- jeden otrzymuje Dyrektor POW NFZ,
- dwa otrzymuje Wojewoda.
§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
§ 4. Pozostałe zapisy Porozumienia nie ulegają zmianie.
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