
Istnieje możliwość wnioskowania o wyrażenie zgody przez OW NFZ na zmiany danych 

za okres starszy niż zdefiniowane w powyższych regułach. Aby to zrobić, należy za pomocą 

nowej funkcjonalności na Portalu Świadczeniodawcy przesłać zgłoszenie o odblokowanie 

możliwości składania zmian do umowy. Każde zgłoszenie musi zawierać informacje o kodzie 

umowy do której się odnosi, informacje od którego miesiąca sprawozdawczego wnioskujecie 

Państwo o odblokowanie możliwości zgłaszania zmian, określenie okresu na wykonanie 

wprowadzenia zmian oraz opisanie przyczyny wystąpienia potrzeby dokonania zmian 

wstecznych. 

Aby przygotować zgłoszenie o odblokowanie możliwości składania wstecznego zmian 

do umowy należy zalogować się do Portalu Świadczeniodawcy, a następnie w sekcji „Umowy 

na realizacje świadczeń” przejść do opcji  „Moje umowy”.  

 

Przeniesieni zostaniemy do formularza „Informacja o umowach” na którym wyszczególnione 

są wszystkie posiadane przez Państwa umowy. Pod każdą z sygnatur umów znajduje się rząd 

małych kwadratowych ikonek.  

 

Interesuje nas pierwsza z lewej strony reprezentowana przez ikonę dużej litery U (po najechaniu 

na nią myszką pojawia się opis „Szczegóły dotyczące umowy”). Wybieramy ten kwadracik pod 

umową dla której chcemy wnioskować o pozwolenie na wsteczne wprowadzanie zmian  

i przechodzimy do okna „Szczegółowe informacje o umowach”. Aby złożyć wniosek należy 

skorzystać z opcji „Zgłoszenia” znajdująca się jako druga od prawej strony na górnym pasku 

opcji. 

 



Po jej wybraniu przejdziemy do okna „Lista zgłoszeń o odblokowanie możliwości składania 

zmian do umowy”. Aby stworzyć nowe zgłoszenie należy na dole strony skorzystać z klawisza 

„Utwórz zgłoszenie”.  

 

Pojawi się formatka na której należy zdefiniować następujące dane: 

 

- pole „Miesiąc od” – w rozwijanym menu wybieramy miesiąc sprawozdawczy od którego 

chcemy wnioskować aby możliwe było wsteczne zgłaszanie zmian 

- pola „Okres od – do” – określamy okres czasu jaki potrzebujemy na wykonanie wniosku 

o aneks do umowy który zawierać będzie wsteczne dane 

- pole „Powód” – opis przyczyny dla której wnioskujecie Państwo o umożliwienie wstecznych 

zmian w umowie. 

Po wypełnieniu powyższych pól zapisujemy zgłoszenie i przekazujemy do NFZ, gdzie każde 

Państwa zgłoszenie zostanie indywidualnie ocenione. W przypadku oceny pozytywnej możliwe 

będzie przygotowanie przez okres czasu zdefiniowany w polach „Okres od – do” zgłoszenia 



zmian do umowy zawierającego potencjał od miesiąca który był wnioskowany w zgłoszeniu 

o odblokowanie możliwości składania zmian do umowy. 

W sprawach techniczno–formalnych prosimy kontaktować się: 042 275 48 81, 042 275 41 54, 

042 275 48 84. 

W merytorycznych prosimy o kontakt: 

Łódź: 

• Leczenie szpitalne: 422-754-959, 422-754-947 

• Leczenie szpitalne w chemioterapii (03/030), programach terapeutycznych(03/020) i 

zdrowotnych lekowych (03/050): 422-754-008, 422-754-986 

• Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 422-754-957 

• Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia kosztochłonne: 422-754-960 

• Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień: 422-754-969  

• Rehabilitacja lecznicza: 422-754-909 

• Leczenie stomatologiczne: 422-754-869 

• Profilaktyczne programy zdrowotne: 422-754-960 

• Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie: 422-754-960 

• Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze: 422-754-964 

• Opieka paliatywna i hospicyjna: 422-754-964 

• Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie w nocnej i świątecznej pomocy 422-754-167, 

422-754-194 

• Pomoc doraźna i transport sanitarny 422-754-855 

 

Delegatura w Skierniewicach: 

• Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 468-341-601, 422-754-137 

• Rehabilitacja lecznicza: 468-341-619, 422-754-136 

• Leczenie stomatologiczne: 468-341-619, 422-754-136 

• Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie w nocnej i świątecznej pomocy 468-341-590, 

422-754-151 

 

Delegatura w Sieradzu: 

• Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 422-754-126 

• Rehabilitacja lecznicza: 422-754-134 

• Leczenie stomatologiczne: 422-754-133 

• Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie w nocnej i świątecznej pomocy 422-754-133  



Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim: 

• Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 422-754-114 

• Rehabilitacja lecznicza: 422-754-114 

• Leczenie stomatologiczne: 422-754-112  

• Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie w nocnej i świątecznej pomocy 422-754-114. 

 


