
L.p. Nazwa świadczenia Jednostka rozliczeniowa
Od 1 grudnia do 31 

grudnia 2019 r.

Od 1 stycznia do 31 

marca 2020 r.

Od 1 kwietnia do 30 

czerwca 2020 r.

Od 1 lipca do 30 

września 2020 r.

Od 1 października 

2020 r.

1.1 Świadczenia lekarza poz Stawka kapitacyjna 162,60 162,60 166,20 168,60 171,00

1.1a
Świadczenia lekarza poz – w przypadku posiadania certyfikatu 

akredytacyjnego 
Stawka kapitacyjna 164,16 164,16 167,76 170,16 172,56

1.1b
Świadczenia lekarza poz – w przypadku porad w ramach których 

wystawiono od 5% do 30% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach 

których wystawiono recepty

Stawka kapitacyjna 162,60 x x x x

1.1c
Świadczenia lekarza poz – w przypadku porad w ramach których 

wystawiono powyżej 30% do 50% e-recept z ogólnej liczby porad w 

ramach których wystawiono recepty

Stawka kapitacyjna 164,16 x x x x

1.1d
Świadczenia lekarza poz – w przypadku porad w ramach których 

wystawiono powyżej 50% do 80% e-recept z ogólnej liczby porad w 

ramach których wystawiono recepty

Stawka kapitacyjna 165,72 x x x x

1.1e
Świadczenia lekarza poz – w przypadku porad w ramach których 

wystawiono powyżej 80% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których 

wystawiono recepty

Stawka kapitacyjna 167,40 x x x x

1.1f

Świadczenia lekarza poz – w przypadku posiadania certyfikatu 

akredytacyjnego oraz w przypadku porad w ramach których wystawiono od 

5% do 30% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono 

recepty

Stawka kapitacyjna 164,16 x x x x

1.1g

Świadczenia lekarza poz – w przypadku posiadania certyfikatu 

akredytacyjnego oraz w przypadku porad w ramach których wystawiono 

powyżej 30% do 50% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których 

wystawiono recepty

Stawka kapitacyjna 165,72 x x x x

1.1h

Świadczenia lekarza poz – w przypadku posiadania certyfikatu 

akredytacyjnego oraz w przypadku porad w ramach których wystawiono 

powyżej 50% do 80% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których 

wystawiono recepty

Stawka kapitacyjna 167,40 x x x x

1.1i

Świadczenia lekarza poz – w przypadku posiadania certyfikatu 

akredytacyjnego oraz w przypadku porad w ramach których wystawiono 

powyżej 80% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono 

recepty

Stawka kapitacyjna 168,96 x x x x

1.2 Świadczenie lekarza poz w profilaktyce CHUK Porada 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00

1.3
Świadczenie lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachorowań 

ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej 

i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów

Porada 49,00 75,00 75,00 75,00 75,00

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z 

dnia 30 grudnia 2019

Wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów

Zakres świadczeń lekarza poz



1.4

Świadczenie lekarza poz udzielane osobom spoza listy 

świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń 

zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom 

uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy 

oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie 

zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

Porada 49,00 75,00 75,00 75,00 75,00

1.5
Świadczenie lekarza poz udzielane w stanach zachorowań osobom 

uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)
Porada 49,00 75,00 75,00 75,00 75,00

1.6
Świadczenie lekarza poz w ramach kwalifikacji do realizacji transportu 

,,dalekiego” w POZ
Porada 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

1.7 Świadczenie lekarza poz związane z wydaniem karty DiLO Porada 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1.8
Świadczenie lekarza poz związane z  zapewnieniem dostępności do 

świadczeń na terenach o małej gęstości zaludnienia
Ryczałt miesięczny 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

1.9
Świadczenie lekarza poz związane ze zgłaszalnością pacjentek 

zakwalifikowanych do realizacji świadczeń profilaktyki raka szyjki macicy 

(od 1 kwietnia 2020 r.)

Ryczałt miesięczny 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

2.1 Świadczenia pielęgniarki poz Stawka kapitacyjna 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76

2.1a Świadczenia pielęgniarki poz – certyfikat akredytacji Stawka kapitacyjna 42,12 42,12 42,12 42,12 42,12

2.2 Świadczenie pielęgniarki poz w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy Wizyta 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2.3
Świadczenie pielęgniarki poz udzielane w stanach nagłych zachorowań 

ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej 

i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów

Wizyta 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

2.4

Świadczenie pielęgniarki poz udzielane osobom spoza listy 

świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń 

zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom 

uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy 

oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie 

zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

Wizyta 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

2.5
Świadczenie pielęgniarki poz udzielane w stanach nagłych zachorowań 

osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, 

Certyfikat)

Wizyta 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

3.1 Świadczenia położnej poz Stawka kapitacyjna 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60

3.1a Świadczenia położnej poz – certyfikat akredytacji Stawka kapitacyjna 27,84 27,84 27,84 27,84 27,84

3.2 Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowej Wizyta 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

3.3 Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowej – wada letalna płodu Wizyta 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50

3.4 Wizyta patronażowa położnej poz Wizyta 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00

3.5
Wizyta patronażowa położnej poz / wizyta w opiece nad kobietą po 

rozwiązaniu ciąży – wada letalna płodu
Wizyta 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00

3.6
Wizyta położnej poz w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach 

ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych
Wizyta 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Zakres świadczeń położnej poz

Zakres świadczeń pielęgniarki poz



3.7
Świadczenie położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań 

świadczeniobiorcom spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej 

i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów

Wizyta 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

3.8

Świadczenie położnej poz udzielane osobom spoza listy 

świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń 

zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom 

uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy 

oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie 

zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

Wizyta 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

3.9
Świadczenie położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań 

osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, 

Certyfikat)

Wizyta 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

3.10
Świadczenie położnej poz – pobranie materiału z szyjki macicy do 

przesiewowego badania cytologicznego
Wizyta 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3.11
Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej, w okresie do 10. 

tyg. ciąży 
Wizyta 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00

3.12
Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 11. do 

14. tyg. ciąży 
Wizyta 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00

3.13
Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 15. do 

20. tyg. ciąży 
Wizyta 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00

3.14
Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 21. do 

26. tyg. ciąży 
Wizyta 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00

3.15
Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 27. do 

32. tyg. ciąży 
Wizyta 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00

3.16
Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 33. do 

37. tyg. ciąży 
Wizyta 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00

3.17
Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 38. do 

39. tyg. ciąży 
Wizyta 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00

3.18
Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie po 40. 

tyg. ciąży 
Wizyta 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00

3.19 Wizyta związana z wykonaniem Holtera RR Wizyta 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00

4.1 Świadczenia pielęgniarki szkolnej Stawka kapitacyjna 90,12 90,12 90,12 90,12 90,12

4.1a Świadczenia pielęgniarki szkolnej  – certyfikat akredytacji Stawka kapitacyjna 91,08 91,08 91,08 91,08 91,08

4.2
Świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w ramach grupowej 

profilaktyki fluorkowej
Stawka kapitacyjna 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52

5.1
Świadczenia transportu sanitarnego w POZ – przewozy realizowane w 

ramach gotowości
Stawka kapitacyjna 5,16 5,76 5,76 5,76 5,76

5.2
Świadczenie transportu sanitarnego „dalekiego” w POZ – przewóz na 

odległość (tam i z powrotem) 121 - 400 km
Ryczałt za przewóz 210,00 236,00 236,00 236,00 236,00

5.3
Świadczenie transportu sanitarnego „dalekiego” w POZ – przewozy na 

odległość (tam i z powrotem) powyżej 400 km

Ryczałt za każdy km 

przewozu ponad 400
0,84 0,96 0,96 0,96 0,96

Zakres świadczeń pielęgniarki szkolnej

Zakres świadczeń transportu sanitarnego w poz


