ZARZĄDZENIE Nr 60/2014/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 17 września 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert
w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2, w zw. z art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się,
co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu
w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego
zarządzeniem Nr 11/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
7 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 24/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 5 maja 2014 r. oraz zarządzeniem nr 52/2014/DSOZ Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2014 r., wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 2:
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz.
1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz.
157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 , Nr 118, poz. 989, Nr 157,
poz.1241, Nr 161, poz.1278, Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125 poz. 842, ,
Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr
257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654,
Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr
1)
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„4) jest wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania
posiadającą akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji2)
lub przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumienia o
wzajemnym uznawaniu EA Multilateral Agreement i jest opatrzony
symbolem akredytacji jednostki akredytującej;”,
- dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) jest wydany w zakresie systemów zarządzania: ISO 9001, ISO 14001,
PN-N 18001 lub OHSAS 18001, ISO 22000, ISO/IEC 27001– zgodnie z
ich przyporządkowaniem do poszczególnych zakresów świadczeń,
wynikającym z załącznika nr 1 do zarządzenia;
6) posiadana akredytacja obejmuje certyfikację systemów zarządzania
wymienionych w pkt 5, odpowiadającym poszczególnym zakresom
świadczeń wynikającym z załącznika nr 1 do zarządzenia, a ponadto jest
wydana:
a) w zakresie usług medycznych (branża „Zdrowie i opieka
społeczna” zgodnie z kodem 38 EA, w przypadku: ISO 9001, ISO
14001, PN-N 18001 lub OHSAS 18001),
b) w kategorii G Katering zgodnie z ISO/TS 22003, w przypadku ISO
22000.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kryterium certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia 3), o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. c jest spełnione, jeśli certyfikat jest ważny w dniu złożenia
oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy.”;
2) w załączniku nr 1:
a) w „Tabeli Nr 5 Leczenie Szpitalne – hospitalizacja”:

232, poz.1378, z 2012 r. poz. 123, 476, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz.154, 879, 983, 1290, 1623, 1646, 1650 oraz
z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004, 1136, 1138, 1146 i 1175.
2)
Krajowa jednostka akredytująca upoważniona do akredytacji jednostek certyfikujących, na podstawie ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.)
3)
Certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia wydawany na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w
ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418, z późn. zm.).
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- w wierszu nr 52 treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie:
„
52

wszystkie

 certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub

zakresy

 certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania

2

bezpieczeństwem i higieną pracy lub
 certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji lub
 certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem
żywności

„

,
- skreśla się wiersze nr 53-55,
b) w „Tabeli Nr 6 Leczenie Szpitalne – hospitalizacja planowa”:
- w wierszu nr 36 treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie:
„
36

wszystkie

 certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania

2

środowiskowego lub

zakresy

 certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub
 certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji lub
 certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania
bezpieczeństwem żywności

„

,
- skreśla się wiersze nr 37-39,
c) w „Tabeli Nr 7 Leczenie Szpitalne – Leczenie Jednego Dnia”:
- w wierszach nr 17 i 18 treść kolumn 1-7 otrzymuje brzmienie:
„
Jakość –

5

jedna lub

zewnętrzn

więcej

a ocena –

odpowied

systemy

zi do

zarządza

wyboru

nia

17

wszystki
e

18

zakresy

certyfikat ISO 9001 systemu

2

zarządzania jakością
 certyfikat ISO 14001 systemu

2

zarządzania środowiskowego lub
 certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N
18001 systemu zarządzania

3

bezpieczeństwem i higieną pracy
lub
 certyfikat ISO 27 001 systemu
zarządzania bezpieczeństwem
informacji

„

,
- skreśla się wiersze nr 19-24,
d) w „Tabeli nr 8 Leczenie Szpitalne – Szpitalny Oddział Ratunkowy / Izba
Przyjęć”:
- w wierszu nr 3 treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie:
„
3

wszystkie

 certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego

zakresy

2

lub
 certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub
 certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji

„

,
- skreśla się wiersze nr 4-5,
e) w „Tabeli nr 9 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień”:
- w wierszu nr 84 treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie:
„
84

wszystkie zakresy
z zastrzeżeniem:
norma 18001 i
27001 dot.
zakresów: 1-17 i
19- 40;
norma 22000 dot.
zakresów:1-16, 19-

 certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania

2

środowiskowego lub
 certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub
 certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji lub
 certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania
bezpieczeństwem żywności

28, 32-40

„

,
- skreśla się wiersze nr 85-88,
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f) w „Tabeli nr 10 Rehabilitacja lecznicza”:
- w wierszu nr 35 treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie:
„
35

5.2; 5.3;

 certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego

5.4; 5.13; 6

2

lub
 certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub
 certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji lub
 certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem
żywności

„

,
- skreśla się wiersze nr 36-38,
g) w „Tabeli nr 14 Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze”:
- w wierszu nr 3 treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie:
„
3

1.1-1.3

pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem
kwalifikacyjnym

w

dziedzinach

wymienionych

7

w

załączniku nr 4 lp. 1 lit. A rozporządzenia MZ w
sprawie

świadczeń

gwarantowanych

z

zakresu

świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach
opieki długoterminowej - łącznie 25% czasu pracy
ogółu

pielęgniarek

udzielających

świadczeń

w

zakładzie opiekuńczym

„

,
- w wierszu nr 3a treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie:
„
3a

2.1-2.2

pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem
kwalifikacyjnym

w

dziedzinach

wymienionych

7

w

załączniku nr 4 lp. 1 lit. B rozporządzenia MZ w
sprawie

świadczeń

gwarantowanych

z

zakresu

świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach
opieki długoterminowej - łącznie 25% czasu pracy

5

ogółu

pielęgniarek

udzielających

świadczeń

w

zakładzie opiekuńczym

„

,
- po wierszu nr 3a dodaje się wiersz o nr 3b w brzmieniu:
„
3b

pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem

2.3

kwalifikacyjnym

w

dziedzinach

wymienionych

7

w

załączniku nr 4 lp. 1 lit. C rozporządzenia MZ w
sprawie

świadczeń

gwarantowanych

z

zakresu

świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach
opieki długoterminowej - łącznie 25% czasu pracy
ogółu

pielęgniarek

udzielających

świadczeń

w

zakładzie opiekuńczym

„

,
- w wierszu nr 7 treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie:
„
7

powyżej 50% zatrudnionych pielęgniarek z ukończoną

4

7

specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie
wymienionej

w

rozporządzenia

załączniku

nr

MZ

sprawie

w

4

lp.

2

lit.

B

świadczeń

gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych
i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

„

,
- w wierszu nr 13 treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie:
„
13

1.1 – 2.3

 certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego

2

lub
 certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub
 certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji lub
 certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem
żywności

„

,
- skreśla się wiersze nr 14-16,
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h) w „Tabeli nr 15 Opieka paliatywna i hospicyjna”:
- w wierszu nr 15 treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie:
„
15

 certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub

1

2

 certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy lub
 certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji lub
 certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem
żywności

„

,
- skreśla się wiersze nr 16-18,
i) w „Tabeli nr 19 Leczenie szpitalne – chemioterapia w trybie stacjonarnym”:
- w wierszu nr 11 treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie:
„
 certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub

11

2

 certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy lub
 certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji lub
 certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem
żywności

„

,
- skreśla się wiersze nr 12-14,
j)

w „Tabeli nr 20 Leczenie szpitalne – chemioterapia w trybie jednodniowym”:
- w wierszach nr 9 i 10 treść kolumn 1-7 otrzymuje brzmienie:
„
Jakość

5

jedna lub

–

więcej

zewnętr

odpowiedzi

zna

do wyboru

ocena
-

9

certyfikat ISO 9001 systemu

2

zarządzania jakością
10

 certyfikat ISO 14001 systemu

2

zarządzania środowiskowego
lub
 certyfikat OHSAS 18001 lub

7

systemy

PN-N 18001 systemu

zarządz

zarządzania
bezpieczeństwem i higieną

ania

pracy lub
 certyfikat ISO 27 001 systemu
zarządzania
bezpieczeństwem informacji

„

,
- skreśla się wiersze nr 11-16,
k) w „Tabeli nr 21 Leczenie szpitalne – chemioterapia w trybie ambulatoryjnym”:
- w wierszach nr 9 i 10 treść kolumn 1-7 otrzymuje brzmienie:
„
Jakość –

5

jedna lub

zewnętrzna

więcej

ocena

odpowiedzi

- systemy

do wyboru

9

certyfikat ISO 9001 systemu

2

zarządzania jakością
10

 certyfikat ISO 14001 systemu

2

zarządzania środowiskowego

zarządzani

lub
 certyfikat OHSAS 18001 lub

a

PN-N 18001 systemu
zarządzania
bezpieczeństwem i higieną
pracy lub
 certyfikat ISO 27 001 systemu
zarządzania
bezpieczeństwem informacji

„

,
- skreśla się wiersze nr 11-16,
l) w „Tabeli nr 22 Leczenie szpitalne – Terapeutyczne programy zdrowotne”:
- w wierszu nr 14 treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie:
„
14

 certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub

2

 certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy lub
 certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem

8

informacji lub
 certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem
żywności

„

,
- skreśla się wiersze nr 15-17,
m) w „Tabeli nr 23 Leczenie szpitalne – Programy zdrowotne (lekowe)”:
- w wierszu nr 14 treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie:
„
14

 certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub

2

 certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy lub
 certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji lub
 certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem
żywności

„

,
- skreśla się wiersze nr 15-17.
§ 2. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do postępowań w sprawie zawarcia

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2015 rok i lata następne.
§ 3. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu
obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia
Tadeusz Jędrzejczyk
9

