
 

 

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do udziału  
w postępowaniach dotyczących konkursu ofert w rodzaju:  RATOWNICTWO MEDYCZNE, które 
ukazały się w dniu 31 marca 2011r. na naszej stronie internetowej  https://konkurs.nfz-rzeszow.pl/ . 

 

Podstawą przygotowanych definicji postępowań jest PLAN DZIAŁNIA SYSTEMU PAŃSTWOWE 
RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, zatwierdzony 
przez Ministra Zdrowia w dniu 02.03.2011r., który pozostaje dla Państwa informacji na stronie 
internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pod adresem: 
http://www.rzeszow.uw.gov.pl/img/661223_plan_panstwowe_ratownictwo_medyczne.pdf 

W związku z zapisem art. 49. ust.1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym /Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm./ Wojewoda Podkarpacki  powierzył w 
drodze porozumienia przeprowadzenie postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów 
ratownictwa medycznego Podkarpackiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Rzeszowie. Niniejsze Porozumienie stanowi załącznik (http://www.nfz-
rzeszow.pl/files/komunikaty/2011/RTM-porozumienie.pdf) do komunikatu. 

 

 

POW NFZ  zwraca się z prośbą o zwrócenie uwagi na prawidłowy sposób liczenia i przekazywania 
informacji o   procentowym udziale czasu pracy lekarzy  o kwalifikacjach określonych 
 w art.3 pkt 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz lekarzy 
o kwalifikacjach określonych w art. 57  ustawy o PRM w zespołach specjalistycznych. 

Personel zgłaszany do postępowania w sprawie zawarcia  umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w rodzaju  ratownictwo medyczne przez Świadczeniodawców jest grupą 
personelu  realizującego ww. świadczenia w danym rejonie operacyjnym  
bez względu na ilość zakresów świadczeń opieki zdrowotnej objętych  
 postepowaniem. W związku z powyŜszym Oferent wylicza procentowy  udział lekarzy  
z określonymi specjalizacjami w zsumowanym średniotygodniowym czasie funkcjonowania 
specjalistycznych  zespołów ratownictwa medycznego na terenie rejonu operacyjnego, na  
 który ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów, do  którego 
Świadczeniodawca składa swoją ofertę. W tym miejscu naleŜy  zauwaŜyć,  
iŜ ww. procent powinien być wyliczany zgodnie ze wzorem określonym w zarządzeniu 
Prezesa NFZ Nr 13/2011/DSOZ z dnia 14 marca 2011 r. tj.:    
gdzie:  
 p -  udział procentowy zsumowanego czasu pracy lekarzy  posiadających tytuł specjalisty w 
dziedzinie medycyny ratunkowej i  lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok 
specjalizacji w  dziedzinie medycyny ratunkowej w zsumowanym średniotygodniowym  
 czasie funkcjonowania specjalistycznych zespołów ratownictwa  
 medycznego na terenie rejonu operacyjnego, na który ogłoszone  zostało postępowanie w 



sprawie zawarcia umów, do którego  Świadczeniodawca składa swoją ofertę.  
 x - zsumowany średniotygodniowy czas pracy lekarzy posiadających  
 tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej i lekarzy, którzy ukończyli co najmniej 
drugi rok specjalizacji w dziedzinie  medycyny ratunkowej zgłoszonych w ofercie;  
 n - liczba zespołów specjalistycznych określonych w Wojewódzkim  
 Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla rejonu  
 operacyjnego, na który ogłoszone zostało postępowanie w sprawie  zawarcia umów, do 
którego Świadczeniodawca składa swoją ofertę.  Natomiast zgodnie z budową systemów 
informatycznych Świadczeniodawca składający ofertę wypełnia ankiety osobno dla  
 kaŜdego zakresu świadczeń wskazanego w postępowaniu. 

Podkreślić naleŜy, Ŝe cały personel zgłoszony w ofercie w obecnym postępowaniu 
konkursowym przypisany zostanie do rejonu operacyjnego, nie zaś jak to było wzorem lat 
ubiegłych do zakresu, czy zespołu ratownictwa medycznego.  
 

 


