
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Lublin, 28 września 2017 r. 

  

 
 

KOMUNIKAT 
 

w sprawie zmian w wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych 
do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego 

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 
na terenie województwa lubelskiego 

 
 
Działając na podstawie art. 95n ust. 14 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. 2016, poz. 1793 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. 

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. 2017, poz. 844) Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia wprowadził wyszczególnione poniżej zmiany w wykazie 

świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie 

województwa lubelskiego, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28 

września 2017 r. 

 

1. Tabela 3: Szpitale III stopnia- w przypadku podmiotu leczniczego: Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej, zakład leczniczy: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dodano 

pozycję: 

 3.6. Świadczenia opieki kompleksowej określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

2. Tabela 3: Szpitale III stopnia- w przypadku podmiotu leczniczego:  WOJEWÓDZKI 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ, zakład leczniczy: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - Szpital dodano pozycję: 

 3.6. Świadczenia opieki kompleksowej określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

3. Tabela 3: Szpitale III stopnia- w przypadku podmiotu leczniczego:  SAMODZIELNY 

PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.PAPIEŻA JANA PAWŁA II, zakład 



leczniczy: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W ZAMOŚCIU 

dodano pozycję: 

 3.5. Świadczenia opieki kompleksowej określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

4. Tabela 5: Szpitale ogólnopolskie- w przypadku podmiotu leczniczego:  1 Wojskowy 

Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Lublinie, zakład leczniczy: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie - Szpital dodano pozycję: 

 3.6. Świadczenia opieki kompleksowej określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

w związku z zawarciem umowy w zakresie: KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE 

MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-ZAWAŁ). 
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