
ZARZĄDZENIE NR 170/2021/BK
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 14.10.2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie procedury ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego 
świadczeniodawców, podmiotów prowadzących apteki lub punkty apteczne oraz pozostałych 

kontrahentów

Na podstawie art. 102 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559 i 1773) zarządza 
się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 60/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2011 r. 
w sprawie procedury ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców, podmiotów 
prowadzących apteki lub punkty apteczne zagranicznych podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej 
oraz pozostałych kontrahentów, zmienionym zarządzeniem Nr 22/2015/BK Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 14 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 104/2019/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 
2 sierpnia 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 112/2020/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 lipca 
2020 r., w § 3:

1) pkt 2a otrzymuje brzmienie:            

„2a) w przypadku zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wyłącznie w formie 
elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym, główny księgowy lub osoby przez niego wyznaczone dokonują weryfikacji 
numeru rachunku bankowego w oparciu o „wniosek świadczeniodawcy w sprawie rachunku 
bankowego” złożony w formie papierowej z podpisem własnoręcznym lub w formie elektronicznej, 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym;”;

2) pkt 4a otrzymuje brzmienie:            

„4a) dopuszcza się zawarcie aneksu w formie elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, pod warunkiem autentyczności 
podpisów i posiadanych uprawnień do reprezentowania świadczeniodawcy przez osoby podpisujące; 
w przypadku zmiany osób reprezentujących świadczeniodawcę stosuje się pkt 3;”;

3) pkt 7a otrzymuje brzmienie:            

„7a) w przypadku zawarcia aneksu lub ugody w formie elektronicznej, podpisanych kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, niezawierających w treści 
numeru rachunku bankowego świadczeniodawcy, główny księgowy lub osoby przez niego wyznaczone 
dokonują weryfikacji numeru rachunku bankowego w oparciu o otrzymany od osób, o których mowa 
w pkt 1, wykaz numerów umów wraz z przypisanymi do nich numerami rachunków bankowych, 
sporządzony w formie papierowej z podpisem własnoręcznym lub w formie elektronicznej, podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, 
identyfikującym osoby, o których mowa w pkt 1;”.

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