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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła 

Szanowny Panie Ministrze! 

Placówki medyczne (spełniające określone warunki) mają niemal nieograniczoną możliwość ubiegania się 

o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, m.in. w zakresie leczenia szpitalnego. Konse-

kwencją tego jest swoiste rozmycie niegdyś wyraźnie wyodrębnionych poziomów opieki szpitalnej i specjali-

stycznej. 

Stan taki utrudnia świadome i racjonalne kształtowanie właściwego zabezpieczenia dostępu do świadczeń 

w tym zakresie. Ponadto istniejące unormowania w zakresie zawierania umów powodują również po stronie 

szpitali permanentny stan niepewności co do przyszłych warunków finansowania ich działalności, co utrud-

nia racjonalne inwestycje oraz długofalową politykę kadrową, a także przyczynia się do marnotrawstwa za-

sobów. 

Kluczowe dla polskiej służby zdrowia stało się aktualnie dostosowanie struktury opieki szpitalnej i jej po-

tencjału diagnostyczno-leczniczego do uwarunkowań demograficznych i epidemiologicznych, co umożliwi 

optymalne wykorzystanie zasobów ochrony zdrowia, jak również zwiększenie dostępności do świadczeń 

zdrowotnych wysokiej jakości. 

Projektowana ustawa wprowadza do systemu opieki zdrowotnej nową instytucję prawną: system podsta-

wowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Ma on być główną formą zabezpie-

czenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego. PSZ ma także obejmować 

ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę 

zdrowotną. 

W efekcie przygotowywanych przepisów przeprowadzona będzie kwalifikacja, w ramach której danemu 

szpitalowi zostanie przyporządkowany jeden z poziomów PSZ oraz wskazane zostaną profile, w których 

będzie on mógł udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach PSZ. 

Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ będzie mógł także – po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra 

zdrowia – zakwalifikować do jednego z poziomów systemu zabezpieczenia na terenie danego województwa 

świadczeniodawcę, który nie spełnia warunków kwalifikacji, jeśli stwierdzi, iż jest to niezbędne do właści-

wego zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Szpital zakwalifikowany do danego poziomu systemu zabezpieczenia będzie miał zagwarantowaną umo-

wę z NFZ, a jej szczegółowy zakres będzie zależał od uzyskanej kwalifikacji. Umowy te obejmować będą 

świadczenia, których zgodnie z tym wykazem dany podmiot może udzielać w ramach PSZ, i zawierane będą 

na okres obowiązywania wykazów. 

Właściwie zaplanowana koncepcja sieci szpitali przyniesie Polsce, a przede wszystkim polskiemu pacjen-

towi, szereg korzyści. Znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli RP, jak również 

na poprawę efektywności wykorzystywania środków finansowych systemu ochrony zdrowia. 

Pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na pilną potrzebę wprowadzenia w życie wspomnianych założeń. 

W związku z tym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, kiedy nowy sposób finansowa-

nia ma szansę zaistnieć w praktyce i kiedy zostaną podjęte działania mające na celu wprowadzenie zmian 

w polskiej służbie zdrowia. 

Józef Łyczak 

 
 


