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Tytuł: Odpowiedź w sprawie petycji dotyczącej poszerzenia zakresu świadczeń dla kobiet 

w ciąży o usługi monitorowania stanu ciąży, złożonej przez Szulc-Efekt sp. z o.o., 

ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.

Szanowny Panie, 

odpowiadając na Pana petycję, złożoną w trybie ustawy o petycjach1), uprzejmie wyjaśniam, 

iż świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, w tym monitorowanie 

stanu ciąży, realizowane są w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego 

tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej2) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej3).

W tym miejscu należy wskazać, iż na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych4), Narodowy Fundusz Zdrowia jest zobowiązany 

jedynie do rozliczania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych pacjentom. 

                       Data: 5 stycznia 2023 r.
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Podstawa prawna

1. Ustawa o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870);
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
357, z późn. zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu 
organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1756, z późn. zm.).

4. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.). 

Pouczenie

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być 
przedmiotem skargi.

Kontakt: Klaudyna Wolniakowska, tel. (22) 279-67-04, klaudyna.wolniakowska@nfz-warszawa.pl

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor
Mazowieckiego Oddziału  Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Zbigniew Terek
/dokument podpisany elektronicznie/


		2023-01-05T12:56:00+0000
	Zbigniew Jan Terek




