
Białystok

KOMUNIKAT  
O ZMIANACH W WYKAZIE ŚWIADCZENIODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH 

DO SYSTEMU PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ 
OPIEKI ZDROWOTNEJ

Działając na podstawie art. 95n ust. 14 pkt 3 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U., poz. 844) 

oraz zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, 

poz. 399) Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

dokona z dniem 01 czerwca 2019 r. wyszczególnionej poniżej zmiany w wykazie 

świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa podlaskiego, 

opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 27 czerwca 2017 r.

Wykaz zmian:

1. W przypadku podmiotu leczniczego – UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL 

KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU (BIAŁYSTOK, 2061011, 

15-274, JERZEGO WASZYNGTONA, 17) dodanie pozycji 3.9 Świadczenia nocnej 

i świątecznej opieki zdrowotnej.

Powyższa zmiana wynika z aneksowania umowy nr 10-00-00067-17-83-03/08 w rodzaju: 

leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia 

świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) Świadczeniodawcy – Uniwersytecki Dziecięcy Szpital 

Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, w przedmiocie dodania nowego zakresu 

świadczeń tj. świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach 

ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze 

zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym, od dnia 01 

czerwca 2019 r.

2. W przypadku podmiotu leczniczego – SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

W BIAŁYMSTOKU (BIAŁYSTOK, 2061011, 15-471, FABRYCZNA, 27) dodanie 

pozycji 3.9 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Powyższa zmiana wynika z aneksowania umowy nr 10-00-00018-17-33-03/08 w rodzaju: 

leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia 



świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) Świadczeniodawcy – Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku, 

w przedmiocie dodania nowego zakresu świadczeń tj. świadczenia nocnej i świątecznej 

opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania 

lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. 

świadczeniobiorców w zakresie podstawowym, od dnia 01 czerwca 2019 r.
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