
ZARZĄDZENIE Nr 201/2021/DSOZ
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 14.12.2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków 
rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o                     

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 

 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.1)) oraz polecenia Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 

2021 r.2), z dnia 2 kwietnia 2021 r.3) i z dnia 8 września 2021 r.,4) wydanego na 

 podstawie art. 11h ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262 i 2269) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 42/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania 

świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

 zwalczaniem COVID-195), zmienionym zarządzeniem Nr 137/2021/DSOZ Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 lipca 2021 r., zarządzeniem Nr 

 152/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 września 2021  r., 

zarządzeniem Nr 164/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z  dnia 8 

października 2021 r., zarządzeniem Nr 172/2021/DSOZ Prezesa Narodowego 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 
1773, 1834, 1981, 2120 i 2270.
2) Zmienione poleceniami Ministra Zdrowia z dnia 7 czerwca 2021 r, znak: DLU.736.191.2021.KB, z dnia 21 
czerwca 2021 r. znak: DLU.736.210.2021.KB, z dnia 28 czerwca 2021 r. znak: DLU.736.222.2021.KB, z 
dnia 5 października 2021 r. znak: DLU.736.302.2021.KB i z dnia 17 listopada 2021 r., znak: 
DLU.736.642.2021.AŻ.
3) Zmienione poleceniami Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2021 r, znak: DLU.745.7.2021.IJ, z dnia 28 
maja 2021 r. znak: DLU.745.7.2021.IJ i z dnia 15 października 2021 r. znak: DLG.744.130.2021.IJ i 
 DLG.744.117.2021.IJ i z dnia 17 listopada 2021 r. znak: DLU.736.642.2021.AŻ.
4) Zmienione poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2021 r., znak: ZPŚ.641.177.2021.JK i z dnia 
13 grudnia ZPŚ.641.177.2021.JK.2.
5) W brzmieniu wynikającym z załącznika do obwieszczenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 
27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1



Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2021 r., zarządzeniem Nr  184/2021/DSOZ 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 listopada 2021  r. oraz 

zarządzeniem Nr 193/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 

grudnia 2021 r., załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w 

załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do rozliczania świadczeń opieki 

zdrowotnej udzielanych od dnia 14 grudnia 2021 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Bernard Waśko

W zastępstwie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
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