
 

 

ANEKS NR 8 

z dnia 10 grudnia 2018 r. 

do Porozumienia zawartego w dniu 6 lutego 2018 roku w Poznaniu 

pomiędzy: 

Wojewodą Wielkopolskim Panem Zbigniewem Hoffmannem,  

zwanym w treści Porozumienia „Wojewodą" 

a 

Dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu 

Panią Agnieszką Pachciarz  

zwanym w treści Porozumienia „Dyrektorem WOW NFZ" 

następującej treści: 

 

§ 1. W Porozumieniu z dnia 6 lutego 2018 roku zmienionym: aneksem nr 1 z dnia 23 kwietnia 2018 roku, 

aneksem nr 2 z dnia 5 czerwca 2018 roku, aneksem nr 3 z dnia 31 lipca 2018 roku, aneksem nr 4 z dnia 

5 września 2018 roku, aneksem nr 5 z dnia 18 października 2018 roku, aneksem nr 6 z dnia 13 listopada 

2018 roku oraz aneksem nr 7 z dnia 20 listopada 2018 roku, po § 6c dodaje się § 6d o następującej treści: 

„§ 6. d. 

1. Wielkość dotacji celowej, o której mowa w § 4 na 2019 rok, zgodnie z projektem ustawy 

budżetowej na 2019 rok wynosi 170 369 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt milionów trzysta 

sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100 ), w tym: 

a) kwota 36 061 182,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sto 

osiemdziesiąt dwa złote 00/100) stanowi dotację celową na rejony operacyjne na I kwartał 

2019 roku; 

b) kwota 807 360,00 zł (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100) 

stanowi środki finansowe, w formie dotacji celowej, na podstawie rozporządzeń 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 2017 r. poz. 1809 oraz z 2018 r. 

poz. 1373 i 1682)  oraz z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015, 

poz. 1628 i z 2018 r. poz. 1681) przeznaczonej na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, 

z uwzględnieniem średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi, 

na 168,20 etatów lub jego równoważników, na okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.; 
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c) kwota 51 331,23 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 

23/100), która stanowi środki finansowe na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1681), przeznaczone na wzrost wynagrodzenia pielęgniarek na 102,17 etatów w okresie  

od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.; 

d) kwota 4 680 000,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 

która stanowi dodatkowe środki w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 r., z przeznaczeniem 

na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez ratowników medycznych, 

będących członkami zespołów ratownictwa medycznego, dyspozytorów medycznych, 

pielęgniarki systemu zatrudnione u dysponentów, którzy są podwykonawcami 

w pozaszpitalnym systemie PRM przy uwzględnieniu maksymalnej liczby etatów 

przeliczeniowych, u poszczególnych dysponentów zespołów ratownictwa medycznego; 

e) kwota 128 769 126,77 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów siedemset sześćdziesiąt 

dziewięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 77/100) stanowi środki niepodzielone 

pozostające w dyspozycji Wojewody. 

2. Podział dotacji celowej na rejony operacyjne na I kwartał 2019 roku oraz dotacji celowej 

przeznaczonej na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych oraz dodatkowych środków z przeznaczeniem 

na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez ratowników medycznych, będących 

członkami zespołów ratownictwa medycznego, dyspozytorów medycznych, pielęgniarki systemu 

zatrudnione u dysponentów, którzy są podwykonawcami w pozaszpitalnym systemie PRM  zawiera 

załącznik  nr 11 do niniejszego Porozumienia.”. 

§ 2. Do Porozumienia z dnia 6 lutego 2018 roku dodaje się załącznik nr 11, w brzmieniu określonym 

w załączniku do niniejszego aneksu. 

§ 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia z dnia 6 lutego 2018 roku nie ulegają zmianie. 

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§ 5. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Wojewoda Wielkopolski  

(-) Zbigniew Hoffmann 

Dyrektor WOW NFZ  

(-) Agnieszka Pachciarz 
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