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Regulamin preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki 

koordynowanej w podstawowej opieki zdrowotnej  

w ramach pilotażu POZ PLUS 

 

 

 
Regulamin preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej 

w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS, zwany dalej 

„regulaminem”, przedstawia zasady postępowania świadczeniodawców oraz Funduszu 

w ramach preselekcji do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opieki zdrowotnej 

w ramach pilotażu POZ PLUS.  

 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Ankieta – określony przez NFZ formularz, udostępniony w wersji elektronicznej 

w Portalach Świadczeniodawcy. 

2. NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia. 

3. Pilotaż POZ PLUS - zespół działań mający na celu testowe wdrażanie nowych rozwiązań 

w zakresie organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 

podstawowa opieka zdrowotna; dokładny opis działań realizowanych w ramach pilotażu 

zawiera złącznik nr 1 do ogłoszenia. 

4. Świadczeniodawca – świadczeniodawca w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1793 j.t. z późn. zm.). 

5. Zespół - Zespół ds. przeprowadzenia preselekcji powołany przez Prezesa NFZ; do zadań 

Zespołu należy m.in. weryfikacja spełnienia przez świadczeniodawców warunków 

preselekcji. 

Preselekcja ma na celu zebranie przez NFZ informacji o świadczeniodawcach, którzy 

są zainteresowani realizacją pilotażu POZ PLUS. Wynikiem preselekcji będzie ustalenie 

wykazu świadczeniodawców, spełniających warunki określone w Ogłoszeniu Prezesa NFZ 

w sprawie preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej 

w podstawowej opieki zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS, zwanym dalej 

„ogłoszeniem”. Podstawą sporządzenia wykazu będą informacje przekazane przez 

świadczeniodawców w ankietach. Weryfikacja ankiet zostanie dokonana przez Zespół. 

Świadczeniodawcy, którzy spełnią warunki preselekcji, zostaną zaproszeni do udziału 

w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych organizowanych przez Centralę NFZ. Spotkania 

odbędą się w Warszawie w celu przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących 
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realizacji pilotażu POZ PLUS oraz przeprowadzenia konsultacji w zakresie wdrażania 

pilotażu POZ PLUS. Udział w preselekcji nie gwarantuje zawarcia umowy na realizację 

pilotażu POZ PLUS. Właściwy nabór do zawarcia umów na realizację pilotażu POZ PLUS 

zostanie przeprowadzony w terminie wskazanym przez Prezesa NFZ i opublikowany 

na stronie internetowej www.nfz.gov.pl 

  

Przebieg preselekcji i  obowiązki uczestników preselekcji 

1. Opublikowanie przez NFZ ogłoszenia na stronie internetowej Centrali NFZ i oddziałów 

wojewódzkich NFZ oraz w Portalach Świadczeniodawcy. 

2. Udostępnienie przez NFZ ankiety w Portalach Świadczeniodawcy w terminie wskazanym 

w ogłoszeniu. 

3. Przekazanie ankiet przez świadczeniodawców w terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Ankieta jest wypełniana w udostępnionej przez NFZ aplikacji i przekazywana do NFZ 

za pomocą ww. aplikacji. Ankietę można przesłać tylko jeden raz. 

4. Dokonanie przez Zespół oceny spełnienia warunków do realizacji pilotażu POZ PLUS. 

Ocena zostanie dokonana na podstawie odpowiedzi ankietowych, zamieszczonych 

w części IV. WARUNKI WYMAGANE, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ 

ŚWIADCZENIODAWCA PRZYSTĘPUJĄCY DO PRESELEKCJI. 

5. Opublikowanie na stronie Centrali NFZ wyników preselekcji. Wyniki preselekcji będą 

zawierały m.in. nazwę świadczeniodawcy oraz informację o spełnieniu lub niespełnieniu 

warunków preselekcji. 

6. Zaproszenie świadczeniodawców spełniających warunki preselekcji na spotkanie 

szkoleniowo – informacyjne.  

 

 

 

Podstawy prawne 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz.U. 2016, poz.1793 j.t. z późn. zm.). 

http://www.nfz.gov.pl/

