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-
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—

zwanym dalej: „NFZ”,
a
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02-903 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000153083, legitymującym
się NIP: 5250008910, REGON: 000288478, reprezentowanym przez Dyrektora

-

dr n. med.

Grzegorza Juszczyka,
zwanym dalej:
zwanymi dalej łącznie: „Stronami”

Preambula
Zważywszy, że:
•

NFZ widzi zasadność promowania profilaktyki pierwotnej, zdrowego stylu życia oraz
programów profilaktycznych, w szczególności w ramach realizacji świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

•

celem działalności podmiotów leczniczych jest nie tylko leczenie chorych, ale również
profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia, a usprawnienie tej
dzialalności może przełożyć się na poprawę jakości udzielanych świadczeń,
efektywność wydatkowania środków publicznych oraz w konsekwencji poprawę stanu
zdrowia i lepszy komfort życia Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin;

•

usprawnienie działalności leczniczej może odbywać się poprzez promowanie
zdrowego stylu życia przez podmioty lecznicze

•

xy

Polsce;

Narodowy Fundusz Zdrowia poprzez realizację celów projektu pilotażowego „POZ
Plus” zachęca do stosowania narzędzi profilaktycznych, aby zapobiegać chorobom

*1
Przedmiot Listu intencyjnego
Strony niniejszym wyrażają wolę i deklarują intencję podjęcia współpracy w zakresie:
działań edukacyjnych mających na celu kształtowanie i wspieranie postaw oraz
nawyków sprzyjających utrzymaniu zdrowia oraz zapobiegania chorobom;
redukcji występowania zjawisk. które przyczyniają się do podwyższenia ryzyka
zachorowania (np. palenie papierosów, nieprawidłowo zbilansowany sposób
odżywiania,

spożywanie

żywności

wysokiej

o

zawartości

węglowodanów,

nie\%)starczające aktywności fizycznej i braku higieny snu, nieskuteczne radzenie
sobie ze stresem):
•

promowania dobrych praktyk w celu rozwoju zintegrowanego systemu ochrony
zdrowia w dialogu oraz komunikacji ze środowiskami oraz decydentami
odpowiedzialnymi

za

kształtowanie

polityki

zdrowotnej,

promowania

i popularyzowanie wiedzy oraz przykładów praktycznych osiągnięć w zakresie
profilaktyki i promocji zdrowia;
•

obustronnego wykorzystania materialów edukacyjnych dotyczących zdrowego stylu
życia zawartych na stronach www.ncez.pl oraz akademia.nfz.oy.iil jak diety,
przepisy, porady, szkolenia i filmy, w celu realizacji ww. zadań.

*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.

Finanso%yanie 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.

Czas trwania Listu intencyjnego
1.

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

2.

Każdej ze Stron przysŁuguje prawo wypowiedzenia postanowień niniejszego
Listu intencyjnego w trybie natychmiastowym.

*5
Skutki zawarcia Listu intencyjnego
Ł.

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
* I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964— Kodeks cywilny.

4.

List intencyjny nie stanowi umowy spółki w rozumieniu art. 860
Kodeks cywilny.

1 ustawy

—

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 zwiqzase 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
dla siedziby NFZ.

powszechny

właściwy

miejscowo

3.

4.

List

intencyjny sporządzono

w dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.
Postanowienia Listu intencyjnego xychodzą w życie z
dniem podpisania.

NFZ

IŻż

