
 

List intencyjny 

podpisany w dniu 8 sierpnia 2019  r. w Warszawie pomiędzy: 

Narodowym Funduszem Zdrowia - Centralą z siedzibą w m.st. Warszawie, adres: ul. 

Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057, reprezentowanym przez p.o. Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia - Adama Niedzielskiego,  

zwanym dalej: „NFZ”, 

a 

Stowarzyszeniem IFIC Polska z siedzibą w m.st. Warszawie, adres: ul. Świeradowska 43, 02-

662 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000774032, legitymującym się NIP: 

5213864520,  REGON: 383166117, reprezentowanym przez Prezesa – Małgorzatę Gałązkę - 

Sobotkę, działającą łącznie z członkiem zarządu Arturem Prusaczykiem, 

zwanym dalej: „IFIC”,  

zwanymi dalej łącznie: „Stronami” 

 

Preambuła 

Zważywszy, że: 

 NFZ widzi zasadność promowania dobrych praktyk zarządczych, w szczególności 

w ramach realizacji świadczeń finansowanych ze środków publicznych; 

 działalność podmiotów leczniczych ma złożony charakter, a usprawnienie tej 

działalności może przełożyć się na poprawę jakości udzielanych świadczeń oraz 

efektywność wydatkowania środków publicznych; 

 usprawnienie działalności leczniczej może odbywać się poprzez promowanie dobrych 

praktyk zarządczych stosowanych przez podmioty lecznicze w Polsce; 

 kierunek rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce zakłada wprowadzanie 

instrumentów finansowych, które będą zachęcały świadczeniodawców do oferowania 

świadczeń w sposób efektywny, ale również gwarantujący odpowiednią jakość; 

 planowane są zmiany w POZ poprzez budowę programu płacenia za wynik, 

zakładające zwiększanie stawki kapitacyjnej przy osiągnięciu określonego poziomu 

objęcia populacji badaniami profilaktycznymi oraz odległe rezultaty; 

 wprowadzane są zachęty do postaw efektywnościowych poprzez promocję skracania 

pobytów szpitalnych i skracanie kolejek; 



 

 budowę efektywności systemu ochrony zdrowia należy prowadzić również w obszarze 

efektywności na poziomie mikroekonomicznym podmiotów leczniczych. 

 

§ 1 

Przedmiot Listu intencyjnego 

Strony niniejszym wyrażają wolę i deklarują intencję podjęcia współpracy w następującym 

zakresie: 

1. Promowanie najwyższych standardów debaty na temat ochrony i promocji zdrowia, 

a także ekonomiki, zarządzania i jakości w sektorze ochrony zdrowia opartej na 

dowodach naukowych. 

2. Promowanie dobrych praktyk opieki w celu rozwoju zintegrowanego systemu ochrony 

zdrowia w drodze dialogu oraz komunikacji ze środowiskami oraz decydentami 

odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki zdrowotnej, zainteresowanymi ciągłą 

poprawą "potrójnego celu", to jest mierzalnych rezultatów i jakości opieki zdrowotnej 

osiąganych przy możliwie niskich kosztach i racjonalnym wykorzystaniu zasobów. 

3. Szerzenie wiedzy na temat ochrony zdrowia, a także postaw prozdrowotnych, które 

wpływają na poprawę zdrowia.  

4. Uczestniczenie w krajowej i międzynarodowej wymianie wiedzy i umiejętności oraz 

dobrych praktyk z zakresu promocji, ochrony i ekonomiki zdrowia, a także zarządzania 

i jakości w zintegrowanych systemach ochrony zdrowia skoncentrowanych na 

pacjencie. 

5. Promowanie i wspieranie działań mających na celu wymianę doświadczeń pomiędzy 

interesariuszami sektora opieki zdrowotnej, w tym stowarzyszeniami pacjenckimi, 

ośrodkami o charakterze akademickim, naukowym, badawczo-rozwojowym, 

instytucjami o profilu ekonomicznym oraz zarządzającymi ochroną zdrowia, w celu 

budowania systemu opieki zdrowotnej przyjaznego dla pacjenta.  

6. Organizowanie szkoleń, wyznaczanie standardów postępowania i nadawanie uprawnień 

i certyfikatów podmiotom spełniającym wyznaczone standardy, w zakresie zadań 

ustawowych NFZ. 

7. Przeprowadzanie ewaluacji pilotaży i projektów realizowanych w sektorze ochrony 

zdrowia, w zakresie zadań ustawowych NFZ. 

8. Promowanie i wzmacnianie praktyk służących wzmacnianiu samoświadomości 

zdrowotnej i postaw prozdrowotnych wśród pacjentów. 



9. Rozwijanie nowych technologii w obszarze ochrony zdrowia w zakresie zadań 

ustawowych NFZ. 

 

§ 2 

Realizacja Listu intencyjnego  

Działania zmierzające do realizacji celów, o których mowa w § 1, będą dokonywane  

w trybie odrębnych czynności publicznoprawnych, cywilnoprawnych oraz czynności 

faktycznych, uzgodnionych w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 3 

Finansowanie wykonania Listu intencyjnego 

1. Realizacja Listu intencyjnego finansowana będzie ze środków własnych każdej  

ze Stron.  

2. List intencyjny nie tworzy zobowiązań finansowych pomiędzy Stronami ani 

zobowiązań Stron wobec osób trzecich.  

3. Realizacja działań, o których mowa w § 2, finansowana będzie na zasadach wskazanych 

przez Strony w formie pisemnej, w szczególności ze środków własnych każdej ze Stron 

bądź pozyskanych przez Strony ze źródeł zewnętrznych, w przypadku gdy Strony tak 

postanowią. 

 

§ 4 

Czas trwania Listu intencyjnego  

1. Postanowienia niniejszego Listu intencyjnego wiążą Strony na czas realizacji jego 

postanowień .  

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia postanowień niniejszego Listu 

intencyjnego w trybie natychmiastowym. 

 

§ 5 

Skutki zawarcia Listu intencyjnego 

1. List intencyjny stanowi wyraz woli Stron podjęcia ze sobą współpracy i nie tworzy 

zobowiązań do dokonania czynności prawnych.  

2. List intencyjny nie tworzy dla Stron praw ani obowiązków związanych z jakimikolwiek 

świadczeniami. 



 

 

3. List intencyjny nie stanowi umowy przedwstępnej w rozumieniu art. 389 § 1 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny. 

4. List intencyjny nie stanowi umowy spółki w rozumieniu art. 860 § 1 ustawy – Kodeks 

cywilny. 

5. Na mocy Listu intencyjnego żadna ze Stron nie nabywa prawa do reprezentowania 

drugiej Strony. 

6. Każda ze Stron ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne działania podjęte 

w związku z realizacją Listu intencyjnego bądź umów zawartych na jego podstawie. 

W celu uchylenia jakichkolwiek wątpliwości Strony postanawiają,  

iż nie ponoszą odpowiedzialności solidarnej za działania związane z realizacją Listu 

intencyjnego. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Listu intencyjnego wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. W sprawach spornych rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby NFZ. 

3. List intencyjny sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

po jednym dla każdej ze Stron.  

4. Postanowienia Listu intencyjnego wchodzą w życie z dniem podpisania. 

 

NFZ          IFIC 

 

 


