Zasady wyrażania zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy z NFZ (cesja
generalna )oraz umowy o przeniesienie wierzytelności celem zabezpieczenia kredytu bankowego
lub pożyczki
Zgodnie z postanowieniami art. 155 ust. 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2018 r. poz.1510.), do umów o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Ponadto zgodnie
z art. 155 ust. 5 powołanej ustawy, jeżeli umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie
stanowi inaczej, przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy wymaga
pisemnej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.
Odmowa wyrażenia zgody przez Dyrektora OW NFZ na przeniesienie praw i obowiązków
wynikających z umowy powoduje, że przeniesienie praw i obowiązków dokonane przez Zbywcę na
Nabywcę nie wywołuje skutków prawnych.
Zamiar przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na inny podmiot w trybie art. 155
ust 5 ustawy o świadczeniach stanowi zmianę podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności,
mających wpływ na sposób realizacji umowy w rozumieniu § 34 ust. 1 ogólnych warunków umów
stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 r. (Dz. U. z 2016
r. poz. 1146, z późn. zm.), Dlatego też świadczeniodawca (Zbywca) zobowiązany jest zawiadomić
Oddział Funduszu o zamiarze dokonania takich zmian nie później niż 30 dni przed ich dokonaniem,
pod rygorem nałożenia kary umownej na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. g powołanych ogólnych
warunków umów.
Nabywcą praw i obowiązków może być wyłącznie podmiot posiadający status świadczeniodawcy
i spełniający wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej. Zgodny wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy mogą złożyć
Zbywca i Nabywca na jednym formularzu. We wniosku należy szczegółowo określić, jakiej umowy
dotyczy wniosek oraz od kiedy wnioskodawcy proponują przeniesienie praw i obowiązków.
Wymagane dokumenty:
•
•
•

•

•
•

1

wniosek o dokonanie cesji,
odpis z KRS lub CEIDG (lub oświadczenie o wpisach do właściwych rejestrów wraz z numerem
wpisu,
zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wpisem
komórek organizacyjnych niezbędnych do realizacji świadczeń będących przedmiotem
umowy; (lub oświadczenie o wpisach do właściwego rejestru wraz z numerem księgi
rejestrowej),
umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawartą na podstawie art. 25 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 15 ,04 2011o działalności leczniczej(DZ.U. z2018r. .160j.t.) lub art. 136b
powołanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych,
tytuł prawny do lokalu, w którym mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej przez
Nabywcę,
oświadczenie nabywcy o wykonywaniu umowy samodzielnie bez zlecania podwykonawcom
udzielania świadczeń będących przedmiotem przejmowanej umowy bądź w przypadku, gdy
w warunkach zawierania umów lub we wzorze umowy, dopuszczone jest zlecanie
podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową nabywca

•

•

•

•

•

przedkłada kopię zawartej umowy (bez postanowień określających finansowanie) albo
zobowiązanie podwykonawcy,
oświadczenie zawierające zastrzeżenie o prawie NFZ do przeprowadzenia kontroli na
zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z oddziałem
Funduszu,
w przypadku, gdy Zbywca/Nabywca jest reprezentowany przez pełnomocnika należy
przedstawić pełnomocnictwo do reprezentowania oraz składania oświadczeń woli w imieniu
udzielone przez osobę lub osoby, które mają prawo do reprezentowania Zbywcy/ Nabywcy w
ramach wykonywania czynności objętych treścią niniejszego wniosku,
w przypadku, gdy Zbywca otrzymał dodatkowe środki na świadczenia opieki zdrowotnej
udzielane przez pielęgniarki i położne (tzw. produkt podwyżkowy) Nabywca zobowiązany jest
przedłożyć dokument potwierdzający przejęcie personelu (np. porozumienie o przejęciu
personelu zgodnie z art. 23¹ Kodeksu Pracy) wraz z opinią związków zawodowych lub
okręgowej rady pielęgniarek i położnych o sposobie podziału tych środków przez Nabywcę po
dniu przejęcia przedmiotowej umowy. W przypadku przeniesienia części umowy Zbywca i
Nabywca zgodnie wskazują jaka część „produktu podwyżkowego” winna być przedmiotem
cesji w przeliczeniu na liczbę etatów,
inne dokumenty lub oświadczenia niezbędne do wykazania, iż Nabywca po przejęciu praw i
obowiązków, zapewni warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej będące przedmiotem
umowy przejmowanej w stopniu nie niższym niż ustalone w postępowaniu o zawarcie
umowy przez Zbywcę np. certyfikat ISO.
W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady prawnej adwokata lub radcy prawnego .

Nabywca, jeżeli nie jest świadczeniodawcą NFZ, stosownie do postanowień Zarządzenia Prezesa NFZ
nr 45/2009/DSOZ z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego
Funduszu Zdrowia (z póź. zm.), powinien zawrzeć umowę upoważniającą do korzystania z Portalu
NFZ. Nabywca powinien przygotować w swoim profilu dane dotyczące potencjału wykonawczego,
umożliwiającego jego weryfikację. Nabywca i Zbywca mogą wraz z wnioskiem o przeniesienie praw i
obowiązków złożyć również wniosek o umożliwienie kopiowania potencjału z profilu Zbywcy na profil
Nabywcy – wniosek taki może być rozpatrzony pozytywnie wyłącznie w przypadku pełnej tożsamości
miejsca, personelu i sprzętu.
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Formularz wniosku

………………., dnia ………………..
WNIOSEK

O WYRAŻENIE ZGODY
NA PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
•

NR …………………………….. W RODZAJU …………………………………………………………………………………….

•

NR …………………………….. W RODZAJU …………………………………………………………………………………….

PODSTAWA PRAWNA – art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ).
ZBYWCA (Cedent- dotychczasowy Świadczeniodawca)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NABYWCA (Cesjonariusz-Bank -Świadczeniodawca wyrażający wolę przejęcia praw i obowiązków
z umowy)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zbywca /Nabywca zwraca się z prośbą o wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków
wynikających z: UMOWY/UMÓW NR …………….. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
……………………………..na Nabywcę Cesjonariusza:
1. W całości.
2. W części – według załączonej tabeli1

L.p

Rodzaj świadczenia

Zakres świadczeń

Wartość

Celem zabezpieczenia kredytu – pożyczki nr……….. zawartej/go dnia…………. udzielonej Zbywcy
przez Nabywcę
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Cesja obowiązuje od dnia…………….a w przypadku przelewu wierzytelności pieniężnych ustalony
okres finansowania świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy Zbywcą a Podkarpackim Oddziałem
Wojewódzki NFZ od dnia ……………. do dnia…………..
Zbywca i Nabywca akceptują prawo Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ do weryfikacji
ww. propozycji finansowych Zbywcy i Nabywcy dotyczących umowy będącej przedmiotem cesji.
UZASADNIENIE wraz z wskazaniem podstawy wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają
realizację umowy przez świadczeniodawcę przekazującego w ustalonym zakresie oraz wskazanie
pełnego następstwa prawnego tj. przejęcia praw i obowiązków Zbywcy i mienia potrzebnego do
realizacji świadczeń (tytuł prawny) i przejęcia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu Pracy.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nabywca oświadcza, że przejmując prawa i obowiązki z umowy w zakresie określonym powyżej, nie
zgłasza i nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń wobec Podkarpackiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ z tytułu realizacji niniejszej umowy za okres rozliczany przez Zbywcę.
Wynagrodzenie za świadczenia opieki zdrowotnej zrealizowane przez Zbywcę do dnia dokonania
cesji, i zaakceptowane do wypłaty przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ a nie wypłacone do
dnia dokonania cesji zostanie wypłacone Zbywcy/Nabywcy2.
Zbywca i Nabywca wnoszą/nie wnoszą3 o umożliwienie skopiowania danych dotyczących potencjału
wykonawczego Zbywcy do profilu Nabywcy.
Nabywca oświadcza, że:
•

spełnia warunki do bycia Świadczeniodawcą w rozumieniu powołanej ustawy z 27 sierpnia
2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

•

znane mu są warunki wynikające z umowy, której dotyczy cesja oraz zobowiązuje się do
przejęcia i realizacji całości zobowiązań płynących z treści cedowanej umowy, oferty
i protokołu negocjacji.

Zbywca i Nabywca oświadczają, iż w wyniku przeniesienia praw i obowiązków nie zmieni się
merytoryczna strona udzielania świadczeń. Personel medyczny, sprzęt i urządzenia służące do
udzielania świadczeń oraz miejsce udzielania świadczeń pozostają bez zmian /ulegają zmianie na …. 4
(w tej części wniosku należy przedstawić ewentualne zmiany w sposobie udzielaniu świadczeń opieki
zdrowotnej).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2

Niepotrzebne skreślić.
Niepotrzebne skreślić.
4
Wybrać właściwą odpowiedź
3

4

W przypadku gdy wniosek dotyczy przelewu wierzytelności pieniężnych w celu zabezpieczenia
kredytu lub pożyczki ,świadczeniodawca do wniosku dołącza:
1. kopię umowy kredytowej lub umowy pożyczki potwierdzoną przez świadczeniodawcę
za zgodność z oryginałem;
2. projekt umowy przelewu wierzytelności potwierdzony przez świadczeniodawcę za zgodność
z oryginałem;
3. kopię umowy o wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej (bez załączników) potwierdzoną
przez świadczeniodawcę za zgodność z oryginałem;
Wniosek i wymagane dokumenty należy dostarczyć do Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego
NFZ nie później niż na jeden miesiąc przed planowanym terminem cesji .

Nabywca
…………………………
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Zbywca
…………….........

