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DECYZJA Nr 9/2013

Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

z siedzib4 w Rzeszowie w zwiqzku z decyzj4 Nr DEC/2013/364IDSM Prezesa Narodowego

Funduszu Zdrowia z dnia 12 lipca 2013 r. uchylaj4c4 w caloSci decyzjg dyrektora

Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 lipca

2011 r. (znak: WO-0212lI4lTBl11) oraz przekanl4c4 sprawg do ponownego rozpatrzenia

organowi I instancji. po ponownym rozpoznaniu sprawy zwi4zanej z wniesionym w dniu

16 czerwca 20ll r. przez Centrum Opieki Medycznej w Jaroslawiu, ul. 3 Maja 70,37 - 500

Jaroslaw odwolaniem dotycz4cym rozstrzygnigcia postgpowania nr 09-11-

001203/RTM/1611/18104/1 w sprawie zawarcia umowy o udzielanie Swiadczeri opieki

zdrowotnej prowadzonego przez Podkarpacki Oddzial Wojew6dzki Narodowego Funduszu

Zdrowia z siedzib4 w Rzeszowie (powolywany dalej jako ,,POW NFZ) w trybie konkursu

oferl ogloszonego w dniu 31 marca 201I r. w rodzaju ratownictwo medyczne w zakresie:

iwiadczenia udzielane przez podstawowe i specjalistyczne zespoly ralownictwa medycznego

na obszarze 18/01 - rejon jaroslawski

na podstawie art. 105 $ I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowama

administracyjnego (tj. Dz. U. 22013 r., rv 267; powolywany dalej iako ,.kpa") postanowil

umorryd postgpowanie w caloSci.

Uzasadnienie

POW NFZ w dniu 3l marca 2011 r. zamieicil ogloszenie w celu przeprowadzenia

postgpowania w trybie konkursu ofert nr 09-l 1-001203/RTM/l6ll/18104/l w sprawte

zawarcia umowy o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej w rodzaju ratowniclwo medyczne

Podkarpacki Oddzial Woiew6dzki w Rzeszowte

Podka, packi i),Llzial rToiewidzki, ul. Zamkonn 8, .13 032 Rzcszd$

t.l.: 0l; 860 I I 02, 1a\: 0l7 860 .12 18, c mail: sekrelurj.tt()nfz rzeszo\\'.fl\L\!\.n17.8o\,pl
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w zakresie: iwiadczenia udzielane przez potlstawowe i specjalistyczne zespoly ralowniclwa

medycznego na obszarze 18/01 rejon jaroslawski, na okres obowi4zywania umowy od dnia

I lipca 201 1 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Zlo2one zostaly dwie oferty, tojest:

l. oferta Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. (powolywanej dalej jako

,,cRM),

2. oferta Centrum Opieki Medycznej w .Iaroslawiu (powolywanego dalej jako

,,coM').

W dniu l0 czerwca 20Il r. nast4piio rozstrzygnigcie postgpowania.

Za najkorzystniej sz4 uznano ofertg zlo2on4 przez CRM. 16 czerwca 201I r. (wplyw do POW

NFZ 17 czerwca 2011 r.) COM zlozylo do POW NFZ odwolanie od rozstrzygniqcia

przedmiotowego postgpowania. W wyniku jego rozpoznania dyrektor POW NFZ wydal

decyzjg z dnia 4 lipca 201 1 r., znak: WO-02l2ll4[B/l l, oddalaj4c4 odwolanie.

Od decyzji tej w dniu 14 lipca 20ll r. COM wnioslo odwolanie do Prezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia (powolywanego dalej jako ,,Prezes NFZ"). W wyniku jego

rozpoznania Prezes NFZ wydal decyzjg nr DECl20lllll26lDSM z dnia 26 sierpnia 201 I r.,

moc4 kt6rej uchylil zaskar2on4 decyzjg dyrektora POW NFZ.

Na poryzszq decylE Prezesa NFZ skargg do Wojew6dzkiego SSdu

Administracyjnego w Warszawie wnioslo CRM. S4d ten wyrokiem z dnia 6 marca 2012 r.,

sygn. akr vI SAlWa2259li,l:

1 . uchylil zaskarZon4 decyzjg Prezesa NFZ,

2. stwierdzil,2e uchylona decyzja nie podlega wykonaniu.

W uzasadnieniu Wojew6dzki Sqd Administracyjny w Warszawie co do dalszego

postgpowania wskazal: ,,Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ przeprowadzi

postgpowanie odwolawcze z udzialem skar2qcej, kt(tra jest stronq tego postgpowuniu,

o nastgpnie wyda slosowne rozstrzygnigcie ".

Zarowno Prezes NFZ, jak i COM zloZyli skargg kasacyjn4 do Naczelnego S4du

Administracyjnego od powyZszego wyroku.

Wyrokiem z dnia 6 marca 2013 r., sygn. akt II GSK 1163112, Naczelny S4d

Administracyjny oddalil skargi kasacyjne Prezesa NFZ i COM. Stwierdzil, 2e ,,(...)

iu,iadczeniodawca, ktdrego interes prawny doznal uszczerbku w wyniku uu,zglgdnienia przez

Prezesa NFZ odwolanio na podstowie art. 151 ust. 7 u.s.o.z. zlo1onego przez uczestnika

post?powanid konkursowego, dla ktdrego rozstrzygnigcie postgpowania w sprawie zawarcia

umo\ty o udzielanie iwiadczefi opieki zdrowotnej bylo niekorzystne posiada przymiol strony
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w poslgpowaniu odwoluwczym prol4,ddzonym w lryhie art. 151 u.s.o.z. Il/ konsekwencii,

przysluguie mu rdwnie2 pruwo wniesienia skargi do sqdu adminislracyjnego w rozumieniu

art. 50 $ 2 p.p.s.a. Odwolanie bowiem wszczynajqce kontrolne postgpov)anie administratyjne

sluzy werylikacii caloici zaskar2onego rozstrzygnigcia o wyborze lwiadczenioduwcy z uwagi

na treit arl. 154 usl. 2 zd. drugie i ust. 7 u.s.o.z. i nie ogranicza sig .jedynie do rozpalrzenia

i oceny oferly skladajqcego odwolanie z punhu widzenia zgodnoici z zasadami poslgpowanio

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie lwiadczeri opieki zdrowotnei. "

Wyrok Naczelnego Sqdu Administracyjnego jest ostateczny. Tym samym

uprawomocnil sig wyrok Wojew6dzkiego S4du Administracyj nego.

W zwi4zku z powyzszym po ponownym rozpatrzeniv odwolania z dnia 14 lipca

2011 r. wniesionego przez COM od decyzji dyrektora POW NFZ z dnia 4lipca 2011 r.

oddalajqcej odwolanie od rozstrzygnigcia postgpowania Prezes NFZ decyz.iE z dnia l2 lipca

2013 r.. nr DF.Cl20l3l364lDSM, uchylil zaskarlon4 decyzjg w caloSci oraz przekazal sprawg

do ponownego rozpoznania organowi I instancji. Zaznaczyl ze, ,,(...) przy ponowtrym

rozpatrzeniu ninieiszei sprawy DyreWor Podkarpackiego Oddzislu llojew6dzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia powinien przeprowadzit postgpowonie odwolowcze

z udzialem Centrum Ratowniclwa Medycznego Sp. z o.o., ktdra .iesl slronq tego

postgpowania".

R6wnolegle w wyniku wydania przez Prezesa NFZ decyzji z dnia 26 sierpnia 201 I r.

moc4 kt6rej uchylil decyzjg dyreklora POW NFZ z dnia 4 lipca 201 | r. oraz uwzglgdnil

odwolanie COM, na podstawie art. 154 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (rj Dz. U. z 2008

r., nr 164. poz. 1027 ze zm.) przeprowadzone zostalo przez POW NFZ postgpowanie nr 09-

1 I -001245/RTM 116/111810413 w trybie rokowalr w sprawie zawarcia um6w o udzielanie

Swiadczen opieki zdrowotnej w analogicznym przedmiocie jak poprzednie postgpowanie

przy :udziale tych samych oferent6w co w zaskarzonym postgpowaniu konkursowym.

Rokowania zakoriczyly sig uznaniem oferty COM za najkorzystnie.jsz4.

Od powy2szego rozstrzygnigcia w dniu l0 listopada 201I r. do POW NFZ wplynqlo

odwolanie CRM. W wyniku jego rozpoznania dyrektor POW NFZ decyzj4

nr WO-j2l2l8lZJl12 z dnia 29 marca 2012 r. odwolanie oddalil.

Od powyzej decyzji CRM zloZylo odwolanie do Prezesa NFZ (odwolanie z dnia

17 kwietnia 2012 r. - data wplywu do POW NFZ 18 kwietnia 2012 r.). W wyniku Jego
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rozpoznania Prezes NFZ decyzjq nr DECl20l2l0321lDSM z dnia 28 maja 2012 r. utrzymal

w mocy zaskarzon4 decyzjg dyrektora POW NFZ.

Skargg do Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego w Warszawie od decyzji Prezesa

NFZ wnioslo CRM. Wyrokiem zdnia13 czerwca 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 1490/12, Sqd

ten stwierdzil niewa2noSd zaskar2onej decyzji oraz utrzymanej niq w mocy decyzji dyrektora

POW NFZ z dnia 29 marca 2012 r. stwierdzajqc, 2e opisane decyzje

nie podlegaj4 wykonaniu. W uzasadnieniu wskazano, i2 ,,(...) decyzja Dyrektora

Podkarpackiego OW NFZ z dnia 29 marca 2012 r. raiqco naruszala prawo, howiem

nie uwzglgdniala opisanego stanu prawnego tj. wyeliminowania z ohrotu decyzji Prezesa NFZ

z dnia 26 sierpnia 201 I r., kt6ra stanowila podstawg procedowania organu w przedmiotowej

sprawie. Z chwilq wydania przez llo.jewddzki Sqd Administracyjny wyroku z dnia 6 marca

2012 r. decyzja Prezesa NFZ z dnia 26 sierpnia 201 I r. przestala wywolywat skutki prawne.

,lednoczeinie na skulek wyeliminowania z obrotu lei decyzji pozostala w obrocie decyzja

Dyrektora Podkarpackiegt OI'y NFZ z dnia I lipca 201 I r. i zaistniala koniecznoit

ponownego rozpatrzenia odwtslania od tej decyzii. Il opisanym stanie Sqd stwierdzil

niewa2noit decyzji Dyrektora Podkarpackiego OW NFZ z dnia 29 marca 2012 r.

i utrzymujqcej jq w mocy decyzji Prezesa NFZ z dnia 28 maja 2012 r. jaka wydanych

z ra2qcym naruszeniem prawa (art. 156 $ I pkt 2 ustdruy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodelcs

postgpowunia administracyjnego - dalei k.p.a.). "

Na dzieri wydania niniejszej decyzji wyrok ten niejest prawomocny.

Prowadzqc niniejsze postgpowanie dyrektor POW NFZ poinformowal strony

postgpowania, tj. COM (pismo z dnia 23 lipca 2013 r., znak: WO - 021219-2/DAll3)

oraz CRM (pismo z dnia 23 lipca 2013 r., znak: WO - 0212/9-llDA/13) o przyslugujqcym

im, zgodnie z art. l0 kpa, prawie do czynnego udzialu w kaZdym stadium postgpowania

oraz prawie do wypowiedzenia sig co do zebranych dowod6w i material6w oraz zgloszonych

zqdari. W dniu 29 lipca 2013 r. strony (za poSrednictwem pelnomocnik6w) stawily sig

w POW NFZ w celu skorzystania z powy2szego uprawnienia.

Pismem z dnia 29 lipca 2013 r. (data wplywu 30 lipca 2013 r.) CRM wni6sl do

dyrektora POW NFZ ,,Odpowied2 na odwolanie COM w Jaroslawiu od decyzji dyrektora

NFZ z dnia 16.6.201I r." W piSmie tym wnosi o:

l. oddalenie odwolania COM z dnia l6 czerwca 20ll r., znak sprawy

COM.SZ.O7 6 / 6 /20 1 | - w calo3ci j ako bezzasadnego;
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2. nieuwzglgdnienie nowych zarzutow, twierdzei i dowod6w zgloszonych przez COM

przy pismach z dnia 20 czerwca 20ll r. znak sprawy: COM.SZ. 7616a12011

oftz z dnia2l czerwca 2011 r. znak sprawy: COM.SZ.076/7/201I jako zgloszonych

po uplywie siedmiodniowego terminu na zlolenie odwolania (art. 154 ust. I ustawy

o Swiadczeniach);

3. zawarcie z CRM, po wydaniu decyzii oddalaj4cej odwolanie COM z dnia 16 czerwca

201I r. zgodnie z art. 154 ust. 2 ustawy o Swiadczeniach - umowy o Swiadczenre

uslugi w postaci ratownictwo medyczne (...), na obszarze 18/04 rejon Jaroslaw

na okes do dnia 3 I grudnia 2015 r.

Na uzasadnienie swojego stanowiska prztlacza te2 powody, kt6re w jego ocenie

wskazuj4. iz odwolanie COM nie zasluguje na uwzglgdnienie.

Pismem z dnia 3l lipca 2013 r. (data wplywu 5 sierpnia 2013 r.) COM wnioslo

o uzupelnienie akt niniejszego postgpowania, znajduj4cych sig w POW NFZ, o akta

postgpowania znajduj4ce sig w Centrali NFZ w szczeg6lnoSci w zakresie dokument6w takich

jak: protokoiy zapoznania sig z aktami sprawy i wnioski skladane przez strony przed organem

II instancji. Odnosz4c sig do przedmiotowego wniosku nale?y zaznaczye,2e zgodnie z art.73

d I kpa strona ma prawo wgl4du w akta sprawy, sporz4dzania z nich notatek, kopii lub

odpis6w. Prawo to przysluguje r6wnie2 po zakoriczeniu postgpowania. COM mo2e wigc

skorzystad ze swojego uprawnienia zwracal4c sig ze stosownym wnioskiem do Prezesa NFZ,

ozyli organu II instancji przed kt6rym toczylo sig stosowne postgpowanie. Organ I instancji

nie dysponuje 24danymi dokumentami. Nie maj4 one r6wnie2 wplywu na wydanie niniejszej

decyzji przez dyrektora POW NFZ.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy dyrektor POW NFZ zrvaZyl co nastgpuje:

Zgodnie z art. 107 ust. 5 pkt 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (tj Dz. U. z 2008 r.. nr 164, poz.

1027 ze zm., powoly.wanej dalej jako ,,ustawa o Swiadczeniach") do zadari dyrektora oddzialu

wojew6dzkiego NFZ naleZy m.in. przeprowadzanie postgpowafi o zawarcie um6w

z dysponentami zespol6w ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynnoSci

ratunkowych, zawieranie, rozliczanie i kontrola realizacji tych um6w, na podstawie ustawy

z dnia 8 wrzednia 2006 r. o Paristwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r.,

nr 191, poz. 1410 ze zm.). Z art. 161 a ustawy o Swiadczeniach wynika, 2e postgpowanie
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w sprawie zawarcia takich um6w przeprowadza stosuj 4c odpowiednio przepisy jej dzialu VI

reguluj4cego postgpowanie w sprawie zawarcia um6w ze Swiadczeniodawcami.

Rozpatrzenie ninie.lszej sprawy wymaga zwr6cenia szczeg6lnej uwagi na dwie

okolicznoSci faktyczne.

Po pierwsze, wynikiem prowadzonego przez dyrektora oddzialu postgpowania

(najpierw w trybie konkursu ofbrl, a nastgpnie w trybie rokowafi) maj4cego na celu zawarcie

z jednym podmiotem umowy lr rofuaiu rabwnictv'o medyczne v, zakresie: lv,iadczenia

udzielune przez podstawowe i specjalistyczne zespoly ratowniclwd medycznego na obszurze

llJ/04 rejon.jaroslawsftl s4 dwa tocz4ce sig postgpowania wszczgte na skutek wniesienia

odwolari od ich rozstrzygnigcia przez dyrektora POW NFZ. O zawarcie umowy ubiegaly siE

dwa podmioty: COM i CRM; COM wni6sl odwolanie w ramach postgpowania prowadzonego

w trybie konkursu ofert, natomiast CRM wni6sl odwolanie w ramach postgpowania

pror.r adzonego w trybie rokowari.

Po drugie, na dziei wydawania niniejszej decyzji Swiadczenia opieki zdrowotnej

w ww. rodzaju s4 w pelni zabezpieczone; mianowicie w dniu 14 grudnia 2011 r. doszlo

do zawarcia umowy w tym przedmiocie na lata 2011-2015. ZawNcie przez POW NFZ

umowy z COM bylo skutkiem przeprowadzenia postgpowania o udzielanie Swiadczefi opieki

zdrowotnej w trybie rokowan. Jego podstawg stanowil art. 154 ust. 7 ustawy

o Swiadczeniach, w kt6rym stwierdzono,2e w przypadku uwzglgdnienia przez Prezesa NFZ

odwolania od decyzji dyrektora oddziaiu przeprowadza sig ponownie postgpowanie

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie Swiadczefr opieki zdrowotnej. Zdanie drugie

powolanego przepisu stanowi, 2e do ponownie przeprowadzanego postgpowania stosuje siE

odpowiednio arl. 144 pkt 1 orz aal. 145. Przywolana regulacja prawna niesie za sob4 daleko

id4ce konsekwencje. Zobowiqzu.le ona bowiem dyrektora do przeprowadzenia po raz kolejny

postgpowania w sprawie zawarcia umowy. tyle 2e w trybie rokowari. Naklada na niego ten

obowi4zek juZ w momencie uchylenia decyzji przez Prezesa NFZ nie uzale2niaj4c jego toku

od decyzji jakie mog4 zapaSd w ewentualnie dalej tocz4cym sig postgpowamu

administracyjnym. Co wigcej, nakazuje stosowa6 odpowiednio art. 144 pkt l, kt6ry stanowi,

2e postgpowanie w trybie rokowari moZe byd prowadzone, je2eli uprzednio prowadzone

postgpowanie w trybie konkursu ofert zostalo uniewa2nione. a szczeg6lowe warunki

postgpowania w sprawie zawarcia umo\ y o udzielanie Swiadczefi opieki zdrowotnej s4 takie

same iak w konkursie ofert. Nale2y r6wnie2 zaznaczyc. 2e zgodnie z afi. | 54 ust. 6 zd. drugie
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ustawy o dwiadczeniach decyzja Prezesa Funduszu podlega natychmiastowemu

wykonaniu.

Analiza rozwi4zania przewidzianego przez art. 154 ust. 7 ustawy o Swiadczeniach

prowadzi do wniosku, 2e postgpowanie, kt6re bylo prowadzone z naruszeniem interesu

prawnego Swiadczeniodawcy, traktuje sig jako uniewaZnione (Grzegorz Machulak,

Agnieszka Pietraszewska-Macheta: Komentarz do art. 152, drt. 153, art. 151 uslawy

o lv,iutlczeniach, System Informac.ji Prownej LEX).

W zwi4zku z tym dyrektor POW NFZ po decyzji Prezesa NFZ z dnia

26 sierpnia 201lr. przeprowadzil ponowne postepowanie w trybie rokowari. Przeprowadzone

ono zostalo z udzialem Swiadczeniodawc6w biorqcych udzial w poprzednio prowadzonym

postgpowaniu. Obaj oferenci, zar6wno CRM, jak i COM brali czynny w nim udzial mog4c

korzystai ze wszystkich drodk6w ochrony prawnej przyslugujqcych stronom. Ponownie

przeprowadzone postepowanie mialo wigc nie tylko ten sam przedmiot ale odbywalo sig

z udzialem tych samych podmiot6w co poprzednie. W ten spos6b sanowalo

postepowanie wczeSniejsze niejako je zastgpuj4c. Prowadzi to do wniosku,2e na chwilg

obecn4 nie istnieje ju2 przedmiot pierwotnie prowadzonego postgpowania

konkursowego.

Na skutek zdarzenia o charakterze faktvczno-prawnvm. iakim bvlo

orzeorowadzenie ponownego postepowania w trybie rokowafi i zawarcie umowv

z COM. przestala istnie6 szczes6lna relacia pomiedzv svtuacia faktvczna COM

a iego svtuacia prawna. z kt6ra orawo laczv obowiazek konkretvzacii normv

w nostaci wvdania decvzii administracyinei ..w ramach konkursu ofert". Taka

svtuacia skutkuie beznrzedmiotowo5cia postepowania. o kt6rej mowa w art. 105 ust. I

kpa (vide wyrok NSA w l arszawie z dnia I0 maia 2012 r., II GSK 167/l I,

LEX nr 1219036). W razie stwierdzenia bezprzedmiotowoSci postgpowania organ

obligowany jest wydai decyzjg umarzaj4c4 postepowanie. Niniejsze postEpowanie

administracyjne prowadzone jest na skutek wniesienia przez COM odwolania

od rozstrzygnigcia postgpowania konkursowego. W chwili jego zlo2enia mialo ono sw6j

przedmiot, gdy2 to oferta CRM zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Obecnie sytuacja

ulegla zasadniczej zmianie w zwiqzku z tym, 2e to wlaSnie COM wi42e z POW NFZ

umowa w przedmiocie udzielania Swiadczeri opieki zdrowotnej. W tym stanie faktycznym

nie ma potrzeby merytorycznego rozstrzygnigcia sprawy. a wigc wydania orzeczenia co do

jei istoty. Zachodzi koniecznodi zakohczenia postgpowania z powodu pojawienia siq
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trwaiej przeszkody uniemoZliwiaj4cej uksztahowanie stosunku materialnoprawnego.

l)ecyzja o umorzeniu postgpowania jest decyzj4 o znaczeniu cz)sto procesowym,

formalnym i korlczy sprawg w danej instancji w "inny spos6b" (art. 104 Q 2 k.p.a.) ni2

poprzez jej rozstrzygnigcie co do istoty w calodci lub czgdci (wyrok I4SA w Krakou,ie

z dniu I5 pu2dzierniko 2012 r., sygn. II SA/Kr 661/12, LEX nr 1231920).

NaleZy zaznaczyi, Ze obecnie w toku jest postgpowanie administracyjne wszczgte

na skutek wniesienia odwolania przez CRM od rozstrzygnigcia postgpowania

prowadzonego w trybie rokowari. To wlaSnie w jego ramach obydwaj oferenci maj4 peln4

mo2liwo3i obrony swoich praw. Niepodjgcie przez dyrektora POW NFZ niniejszej

decyzji o umorzeniu postgpowania skutkowaloby wyst4pieniem tzw. toisamo6ci

sprawy administracyjnej rozstrzyganej w kolejnych postgpowaniach. Zachodzi ona

w przypadku nystgpowania tych samych podmiot6w, kt6rych interes6w prawnych lub

obowiqzkow dotyczy wynik postgpowania (czyli stron), tego samego przedmiotu sprawy

i tego samego stanu prawnego przy niezmienionym stanie faktycznym spravty (wyrok WSA

u' Bydgoszczy z dnia 20 marca 2012 r., sygn. SA/Bd 102/12, LEX nr I I 38305).

Z tego powodu postepowanie staje sig bezprzedmiotowe i jako takie winno byi

umorzone na podstawie art. | 05 $ I kpa.

Powyzsze nie pozostaje w sprzecznoSci z powolanym wczeSniej wyrokiem

Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn.

akt Vl SA/Wa 1490112. Stwierdzono w nim koniecznoS6 rozpoznania niniejszego

odwolania jako kluczowego dla caloSci tocz4cych siE postgpowari. Podkreilenia wymaga

fakt, ze postgpowanie prowadz4ce do zawarcia umowy o udzielanie Swiadczeii opieki

zdrowotnej ma dwa etapy: cywilnoprawny i administracy.jnoprawny. ,,Obowiqzkiem

organu, w ramach procedury uruchamianej wskutek wniesienia odwolania, o kt6rym mowa

w art. 154 ustawy o Swiadczeniach jest weryfikacja w postgpowaniu administracyjnym,

czy we wczeSniejszej nieadministracyjnej fazie postgpowania w sprawie zawarcia umowy

o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej nie doznal uszczerbku interes prawny podmiotu

powolujqcego sig na naruszenie zasad postgpowania. Zakres kontroli jest zatem zwi4zany

Sci5le z pojgciem uszczerbku interesu prawnego, powstalego w wyniku naruszenia

przepis6w prawa. I)o uszczerbku interesu prawnego uczestnika postgpowania doj6d

moie w6wczas, gdy naruszenie zasad postgpowania, tj. konkretnego przepisu prawa

przez podmiot prowadzqcy postgpowanie, ma wp\w na oceng moiliwo3ci zawarcia
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umowy o Swiadczenie takich uslug. Oznacza to,2e konieczne jest stwierdzenie naruszenia

zasad postgpowania, kt6re musi naruszai rzeczywiScie istniej4cy interes

iwiadczeniodawcy. Organ administracji publicznej ocenia stan faktyczny sprawy wedlug

chwili wydania decyz.ji administracyjnej (z uzas. wyroku WSA w Wurszawie z dnru

21 stycznia 2012 r.. sygn. akt VI SA/Ilta 1754/11, Lex nr ll3975l). Organ wydajqcy

niniejszq decyzjg nie m6gl pozostad obojgtny wobec tego, 2e na obecnym etapie

postgpowania podmiot, ktr5ry wni6sl odwolanie (COM) uruchamiaj4c tym samy caly

tok postgpowania administracyjnego nie legitymuje sig interesem prawnym, gdyi ma

z wartq z POW NFZ umowg bgd4cq przedmiotem sprawy. NaleZy stwierdzi6, 2e trudno

doszuka6 sig jakichkolwiek okolicznoSci, kt6re podwazalyby wa2no3ci zawartej umowy.

Zgodnie z, art. 143 ust. 1 ustawy o Swiadczeniach zawarcie umowy o udzielanie Swiadczeri

opieki zdrowotnej w trybie rokowaf nastgpuje w przypadkach okreSlonych w ustawie.

W opisywanym przypadku u jej podstaw legly analizowane wyZej przepisy to jest art. 154

ust. 7 ustawy. Ustawa o iwiadczeniach w art. 155 ust. 2 statuuje przeslanki niewaZnoSci

umowy o udzielanie iwiadczefi opieki zdrowotnej nastgpujqco: jeZeli zawarto jE

z oferentem, kt6rego oferta podlegala odrzuceniu z przyczyn wskazanych w ustawie,

lub zawarto j4 w wyniku postgpowania, kt6re zostalo uniewaZnione. Zadna z tych

okolicznoSci nie miala miejsca w niniejszej sprawie.

Maj4c calo56 powyzszego na uwadze postepowanie staje sig bezprzedmiotowe ijako

takie winno byd umorzone na podstawie art. 105 $ I kpa.

POUCZENIE

Od decyzji przysluguje Swiadczeniodawcy odwolanie do Prezesa Narodowego
.f unduszu Zdrowia, 02-390 Warszawa, ul. Gr6jecka 186. Odwolanie wnosi sig za
poSrednictwem dyrektora Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia. 35-032 Rzesz6w, ul. Zamkowa 8 - w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej
decyzji. 7- upollrirricnir l)\ rck{i)ri

DecyziQ otrzymuj4:
l. Zbigniew Cybulski Kancelaria Prawna

z siedzib4 w Krakowie, ul. Smolerlsk 24l1,
Medycznej w Jaroslawiu,

2. Lukasz Kurowski Twojprawnik.net . Kancelaria Adwokacka Lukasz Kurowski, ul. Nowowie-jska 7/4.

35 326 Rzeszdw, pelnomocnik Centrum Ratownictwa Medycznego Sp- z o.o..

3. A/a.

Piotrowska i Wsp6lnicy spolka komandytowa
3l - ll2 Krak6w. pelnomocnik Centrum Opieki
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