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Szanowny Panie Marszałku, 

dot.: interpelacji nr 9211 ws. projektu ustawy tworzącej PSZ 

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Pawła Papke, z dnia 24.01.2017 r. nr 9211, 

uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. 

Zgodnie z aktualnym projektem rozporządzenia, które określi szczegółowe kryteria 

kwalifikacji szpitali do projektowanego systemu podstawowego szpitalnego 

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), do poziomu szpitali I stopnia 

zostanie zakwalifikowany również jednoprofilowy szpital internistyczny, pod 

warunkiem, że udziela świadczeń w ramach profilu choroby wewnętrzne i 

jednocześnie: 

 jest jedynym świadczeniodawcą posiadającym umowę z NFZ, w zakresie 

świadczeń wykonywanych w ramach tego profilu, na terenie danego powiatu  

lub 

 udział wartości świadczeń w ramach tego profilu, sfinansowanych na 

podstawie umowy z NFZ, wyniósł co najmniej 50% wartości wszystkich 

świadczeń sfinansowanych na podstawie tej umowy, za okres ostatniego 

pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku 

następnego.  
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Jednocześnie do poziomu szpitali II stopnia, oprócz podmiotów spełniających ogólne 

kryteria kwalifikacji do tego poziomu dot. liczby realizowanych profili, będzie mógł 

zostać włączony także szpital, który: 

• udziela świadczeń:  

 w ramach profili chirurgia plastyczna i profilu chirurgia ogólna   oraz 

 z zakresu rehabilitacji leczniczej, 

jeżeli łączna wartość świadczeń, sfinansowanych na podstawie umowy z NFZ  

w zakresie chirurgii plastycznej i chirurgii ogólnej oraz AiIT wyniosła co najmniej 

20 mln zł, za okres ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec 

lutego roku następnego; 

• udziela świadczeń: 

 w ramach profili ortopedia i traumatologia narządu ruchu lub ortopedia  

i traumatologia narządu ruchu dla dzieci  oraz 

 z zakresu rehabilitacji leczniczej, 

jeżeli łączna wartość świadczeń, sfinansowanych na podstawie umowy z NFZ,  

w zakresie ortopedii i traumatologii, wyniosła co najmniej 15 mln zł, za okres ostatniego 

pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego; 

• udziela świadczeń:  

 w ramach profili reumatologia lub reumatologia dla dzieci  oraz 

 z zakresu rehabilitacji leczniczej, 

jeżeli łączna wartość świadczeń, sfinansowanych na podstawie umowy z NFZ,  

w zakresie reumatologii, wyniosła co najmniej 8  mln  zł, za okres ostatniego pełnego 

roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego. 

Jednocześnie należy poinformować, że wymienione w interpelacji: Szpital Powiatowy    

w Biskupcu oraz Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście spełniają 

warunki kwalifikacji do poziomu szpitali I stopnia.  

  

          Z poważaniem, 

           Z upoważnienia 
       MINISTRA ZDROWIA 
    PODSEKRETARZ STANU 
      Marek Tombarkiewicz 
          /podpis elektroniczny/  


