
K O M U N I K A T  
Prezesa 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 17 maja 2012r

    w sprawie umów z NFZ uprawniających do 
wystawiania 

recept refundowanych

Wobec uchylenia art. 48 ust 8 i 9 ustawy refundacyjnej, 
oczekiwaliśmy również wykreślenia z umów między NFZ a 
świadczeniodawcami zapisów dotyczących obowiązku zwrotu refundacji za 
wypisane leki oraz kar umownych. Pomimo wielokrotnie zgłaszanych do 
Ministerstwa Zdrowia i NFZ tych oczekiwań, brak było woli do podjęcia 
takiej decyzji, a nawet negocjacji w tej sprawie. Dlatego Naczelna Rada 
Lekarska podjęła decyzję o rekomendowaniu lekarzom wykonanie 
formalnych działań w postaci składania do NFZ wniosków o zmianę treści 
umowy dotyczącej kar. Takie wnioski zostały złożone i od 30 kwietnia 
2012r. jestem gotowy, jako prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej 
upoważniony przez lekarzy,  do rozmów i negocjacji. Niestety, do 
chwili obecnej brak jest woli po stronie NFZ do jakichkolwiek 
negocjacji, mimo że powinny się one odbyć w ciągu 30 dni od 
złożenia wniosku. Odpowiedzią na wnioski lekarzy było natomiast 
zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 25/2012/DGL 
właśnie z dnia 30 kwietnia 2012r., a następnie w całym kraju przystąpiono 
do rozsyłania umów utrzymujących, niestety, uchylone w ustawie zapisy o 
karach.  
Uchwała NRL z 10 lutego 2012r. w sprawie rekomendacji związanych z 
wystawianiem recept refundowanych w § 1 rekomenduje „…
wypowiedzenie tych umów i niezawieranie nowych umów tego 
rodzaju, jeżeli w ich treści nadal przewidziane będą kary w wysokości 
nienależnej refundacji za wystawianie recept…”.
Uchwała Nr4 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy z 25 
lutego 2012r. w sprawie udzielenia rekomendacji lekarzom i lekarzom 
dentystom rekomenduje w § 1 „niezawieranie umów na wystawianie 
recept refundowanych w przypadku nieuzgodnienia wzoru umowy z 
samorządem lekarskim”.  
Należy podkreślić, że wzór umowy nie został uzgodniony z samorządem 
lekarskim, do czego zobowiązał się Minister Zdrowia i Prezes NFZ w 
podpisanym wcześniej porozumieniu. Lekarze zostali natomiast 
zobowiązani przez NFZ do podjęcia decyzji w sprawie podpisania umowy 
na refundację leków do 31 maja 2012r. 



Lubelska Izba Lekarska nie może jednoznacznie rekomendować zawarcia 
(lub nie zawarcia) z NFZ tej umowy ponieważ aktualna jest, wskazana 
wyżej, oficjalna rekomendacja władz naczelnych samorządu. Jednocześnie 
mogą nas dotyczyć skutki decyzji odmownej, uzależnione od sytuacji 
formalnoprawnej konkretnego lekarza – od niezadowolenia i zmniejszenia 
ilości pacjentów w gabinecie po możliwość utraty dotychczasowego 
kontraktu z NFZ. W podsumowaniu, nie znajdujemy dobrej rady choć 
cieszylibyśmy się z powszechności odmowy podpisania umów. 
Zapewne nastąpią też inne formy walki z krzywdzącymi zapisami „umów 
refundacyjnych”, jednostronnie narzuconymi lekarzom.
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