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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku

W odpowiedzi na Oświadczenie złożone przez Pana Senatora Tadeusza Kopcia 

złożonego podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 czerwca 2022 r. (znak: 

BPS/043-45-1741/22) uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. 

Zgodnie z art. 139 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.), zwanej 

dalej „ustawą o świadczeniach” Narodowy Fundusz Zdrowia zawiera umowy, w tym na 

programy zdrowotne (m.in. program profilaktyki raka piersi, w ramach którego 

wykonywana jest mammografia), na podstawie postępowań konkursowych lub rokowań.

Odstępstwo od ww. trybu ma zastosowanie wyłącznie do zawierania umów ze 

świadczeniodawcami:

 podstawowej opieki zdrowotnej, wykonującymi czynności w zakresie zaopatrzenia 

w wyroby medyczne oraz będącymi aptekami - zgodnie z art. 159 ustawy o 

świadczeniach,

 udzielającymi świadczeń w ramach profili systemu podstawowego szpitalnego 

zabezpieczenia– zgodnie z at. 159a ustawy o świadczeniach.

Do zawarcia umowy na „KOS – zawał” ma zastosowanie tryb wnioskowy, do którego są 

uprawnione podmioty o których mowa w art. 159a ustawy o świadczeniach tj. realizujące 
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świadczenia w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 

zdrowotnej, spełniające szereg wymagań szczegółowych.

Zarówno świadczeniodawca zawierający i realizujący umowę w zakresie „KOS – zawał”  

jak i podwykonawca zobowiązany jest spełniać wymagania określone w ustawie 

o świadczeniach oraz przepisach wydanych na jej podstawie, tj. w szczególności 

w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej. 

Niemniej jednak należy wskazać, że tryb konkursu ofert, który ma zastosowanie do 

postępowań w zakresie programów zdrowotnych, ma na celu zapewnienie równego 

traktowania wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzenia postępowań w sposób 

gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji oraz m.in. zagwarantowania najwyższej 

jakości i kompleksowości udzielanych świadczeń, poprzez wybór najlepszych oferentów.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia nie planuje zmian 

w przedmiotowym zakresie. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
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