
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA UMOWY 
 

1. Przesłane Paostwu dwa komplety dokumentów zawierają - 2 egzemplarze aneksów wraz 
z załącznikiem (2 egzemplarze) - umową upoważniającą do wystawiania recept na leki, 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne 
refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom, stanowiącą ich 
integralną częśd. 
 

2. Obydwa komplety należy wypełnid w przeznaczonych do tego polach oraz jednostronnie 
podpisad. 
 

3. W treści umowy, w miejscu przeznaczonym na wpisanie miejsc udzielania świadczeo 
w zakresie objętym niniejszą umową,  należy wpisad jedynie  miejsca wystawiania recept 
w jednostkach udzielających świadczeo opieki zdrowotnej poza systemem ubezpieczeo 
zdrowotnych (jednostki komercyjne). 
 

4. Jeżeli recepty wystawiane są w ramach świadczeniodawców posiadających zawarte z NFZ 
umowy o udzielanie świadczeo opieki zdrowotnej –  w umowie miejsc tych nie wpisuje się.  
 

5. Wypełnione i podpisane obydwa komplety dokumentów, należy odesład do Małopolskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ na adres: 31-056 Kraków, ul. Józefa 21, w terminie do dnia 
31 maja 2012 r. 
 

UWAGA! Przesłany dodatkowo wniosek o zawarcie umowy, należy wypełnid  
i odesład do MOW NFZ wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 5 – tylko  
w przypadku, kiedy obecna umowa zostanie rozwiązana, czyli po dniu 30 czerwca 2012 r. 
 

6. Przesłany wykaz załączników dotyczy sytuacji, kiedy do MOW NFZ nie zostały przez 
lekarzy/felczerów dostarczone wymagane dokumenty – (np. zaświadczenia z Izby Lekarskiej 
o wpisie do rejestru prowadzonej praktyki lekarskiej).  
Lekarze/felczerzy, którzy składali wymagane dokumenty przy podpisywaniu umów 
indywidualnych na wystawianie recept lub aneksów do nich, nie muszą ponownie składad  
uprzednio złożonych dokumentów. 
 

7. Przypominamy ponadto, że zgodnie z art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 
o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654z późn. zm.) „Osoby wykonujące zawód 
medyczny w ramach praktyki zawodowej dostosują swoją działalnośd do przepisów ustawy 
w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy(..)”. Termin upływa z dniem 30 
czerwca 2012 r. W związku z powyższym należy zwrócid się do właściwej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w celu wymiany zaświadczeo o prowadzonej indywidualnej/specjalistycznej 
praktyce lekarskiej. 
 

W przypadku odesłania przez lekarzy/felczerów, dokumentów niewypełnionych  
w całości, nieopatrzonych podpisem, zawierających braki w załącznikach, jeżeli wcześniej 
nie zostały dostarczone do MOW NFZ, dokumenty będą odsyłane celem uzupełnienia 
braków formalnych. 
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