
Załącznik nr 1 do Umowy 

 

 

 

Zasady wyliczania wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

Do ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przygotowanie i przekazanie 

Danych Szczegółowych (dotyczących świadczeniobiorców wskazanych przez Zamawiającego 

za pomocą numerów PESEL zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy) oraz 

Danych Ogólnych, będą zastosowane następujące zasady: 

 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

 

1. Przez Dane Ogólne dla każdego kodu Wykonawcy nadawanego przez właściwy Oddział 

Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia rozumie się następujący zestaw danych: 

1) informacje finansowo-księgowe – dwuletni plik FK lub FK_KPiR lub FK_ZESPOL lub 

FK_KPiR_ZESPOL, 

2) informacje dotyczące obrotu magazynowego – dwuletni plik OM, 

3) informacje o cenniku procedur medycznych i zaangażowaniu personelu medycznego 

w procedurach – dwuletni plik CP_HR. 

2. Przez Dane Szczegółowe rozumie się następujący zestaw danych: 

1) informacje identyfikujące świadczenie – Ogólny Pobyt – dwuletni plik OP, 

2) produkty lecznicze – dwuletni plik PL, 

3) wyroby medyczne – dwuletni plik WM, 

4) procedury– dwuletni plik PR. 

 

3. Płatność za Dane Ogólne dokonywana jest w oparciu o stałą stawkę, natomiast za Dane 

Szczegółowe płatność dokonywana jest w oparciu o stawkę jednostkową za każdą 

kompletną jednostkę rozliczeniową opisaną w § 2 ust. 1. 

 

 

Dane Szczegółowe 

§ 2. 

 

1. Jako kompletną jednostkę rozliczeniową dla Danych Szczegółowych przyjmuje się zestaw 

danych, wymieniony w § 1 ust. 2, dotyczący opieki długoterminowej (dane za okres od dnia 

1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.), dla świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-

opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/opiekuńczo-leczniczym dla 

pacjentów wentylowanych mechanicznie (kod zakresu świadczenia: 14.5170.028.04), w 

zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci wentylowanych 



mechanicznie/opiekuńczo-leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie (kod 

zakresu świadczenia: 14.5171.027.04), zespołu długoterminowej opieki domowej dla 

pacjentów wentylowanych mechanicznie (kod zakresu świadczenia: 14.2140.026.04), 

zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie (kod 

zakresu świadczenia: 14.2141.026.04), zdefiniowanych w Zarządzeniu nr 83/2011/DSOZ 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia 

warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 

w ramach opieki długoterminowej (z późn. zm.). oraz w Zarządzeniu nr 87/2013/DSOZ 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia 

warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 

w ramach opieki długoterminowej (z późn. zm.). 

2. Do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za Dane Szczegółowe niezbędne jest 

przekazanie zestawu danych wymienionego w § 1 ust. 1 (Dane Ogólne). Nieprzekazanie 

przez Wykonawcę powyższych danych skutkuje niewypłaceniem przez Zamawiającego 

wynagrodzenia za Dane Szczegółowe. 

3. Nieprzekazanie Danych Szczegółowych dla któregokolwiek ze świadczeniobiorców w 

ramach kodu Wykonawcy nadawanego przez właściwy Oddział Wojewódzki Narodowego 

Funduszu Zdrowia wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy, skutkuje 

niewypłaceniem przez Zamawiającego wynagrodzenia za Dane Szczegółowe pozostałych 

świadczeniobiorców w ramach powyższego kodu. 

4. Dla jednostki rozliczeniowej dla świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pełna stawka 

jednostkowa w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście) jest wypłacana za 

kompletną jednostkę rozliczeniową (przekazanie wszystkich elementów z zestawu danych 

wymienionych w § 1 ust. 2. 

 

Dane Ogólne 

§ 3. 

 

1. Do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za Dane Ogólne niezbędne jest przekazanie 

zestawu danych określonego w § 1 ust. 1 oraz przekazanie Danych Szczegółowych dla 

wszystkich świadczeniobiorców wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 3 

Umowy. 

2. Nieprzekazanie któregokolwiek elementu z zestawu danych wymienionych w § 1 ust. 1 

skutkuje niewypłaceniem przez Zamawiającego wynagrodzenia. 

3. Kwota stała za zestaw danych wymieniony w § 1 ust. 1 dla każdego kodu Wykonawcy 

nadawanego przez właściwy Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wynosi 

1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc). 



Wykaz stawek 

§ 4. 

Szczegółowy wykaz stawek za Dane Szczegółowe oraz Dane Ogólne przedstawiony został w 

poniższej tabeli: 

Zakres świadczenia 

Wysokość 

kwoty za Dane 

Ogólne (§ 1 

ust. 1 pkt. 1) – 

3) 

Wysokość  stawki 

jednostkowej dla 

Danych 

Szczegółowych (§ 1 

ust. 2 pkt. 1) - 4) 

świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym 

dla pacjentów wentylowanych 

mechanicznie/opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów 

wentylowanych mechanicznie (kod zakresu 

świadczenia: 14.5170.028.04)  
 

1000,00 zł 

 

200,00 zł 

świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym 

dla dzieci wentylowanych mechanicznie/opiekuńczo-

leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie 

(kod zakresu świadczenia: 14.5171.027.04) 
 

200,00 zł 

świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej 

dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (kod 

zakresu świadczenia: 14.2140.026.04) 
 

200,00 zł 

świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej 

dla dzieci wentylowanych mechanicznie (kod zakresu 

świadczenia: 14.2141.026.04) 

200,00 zł 

 

 

 

 

 

 


