Obowiązujące uregulowania prawne dla świadczeniodawców realizujących umowę
w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1938 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r.poz.211 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844
ze zm.)
4. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 160
j.t.)
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań,

jakim powinien

odpowiadać

lokal podmiotu wykonującego czynności

z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz. U. z 2013 r. poz.
1570).
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów
medycznych wydawanych na zlecenie ( Dz. U. z 2017 r. poz.1061 ze zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem
wykonującym

działalność

leczniczą,

udzielającego

świadczeń

opieki

zdrowotnej

(Dz. U. z 2011 r. nr 293 poz. 1728).
9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
(Dz. U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729).
10. Zarządzenie nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca
2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie
w wyroby medyczne.
11. Zarządzenie nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca
2016r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty
zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów.
12. Zarządzenie Nr 81/2016/DSOZ z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 45/2009/DSOZ w sprawie korzystania z Portalu
Narodowego Funduszu Zdrowia.

