
 
KOMUNIKAT 

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

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej  
na terenie województwa opolskiego 

 
 
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. 2020, poz. 1398 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 Opolskiego 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 opolskiego, opublikowanym w Biuletynie 
Informacji Publicznej w dniu 27 czerwca 2017 r. (z późn.zm.) 
 
Zmiana dotyczy terminu obowiązywania wykazu świadczeniodawców 
zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia 
z 30 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
 
Zmiana obowiązuje od 01.07.2021 r. 
 
ponadto: 
 
Tabela 1: Szpitale I stopnia - w przypadku świadczeniodawcy: NAMYSŁOWSKIE 
CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Nazwa zakładu leczniczego: Szpital, Adres zakładu leczniczego: Namysłów, 1606024, 
46-100, ul. Oleśnicka 4 w Profile systemu zabezpieczenia:  usunięto pozycję: 
 

 2.4      Profil 4 neonatologia 
 2.5      Profil 5 pediatria 

oraz dokonano zmiany w  pozycji:  
 2.3    Profil 3 położnictwo i ginekologia (wyłącznie ginekologia) 

 
w związku z rozwiązaniem umowy z ww. świadczeniodawcą w przedmiotowych 
zakresach świadczeń i zawężeniem realizacji przez świadczeniodawcę profilu 
położnictwo i ginekologia do świadczeń wyłącznie ginekologicznych. 
 
Zmiana obowiązuje od 01.07.2021 r.  
 
Tabela 1: Szpitale I stopnia - w przypadku świadczeniodawcy: KRAPKOWICKIE 
CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Nazwa zakładu leczniczego: Nasz Szpital, Adres zakładu leczniczego: Krapkowice, 
1605024, 47-303, Os. XXX-Lecia 21 w Profile systemu zabezpieczenia: dokonano 
zmiany w pozycji:  
 

 2.3     Profil 3 położnictwo i ginekologia (II poziom referencyjny)  



 2.4     Profil 4 neonatologia (II poziom referencyjny) 
 

w związku z podwyższeniem przez ww. świadczeniodawcę standardu opieki 
okołoporodowej  z I na II poziom referencyjny. 
 
Zmiana obowiązuje od 01.09.2021 r.  
 
 
 

Dyrektor 
Opolskiego Oddziału 

Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu 

Zdrowia 
 

Opole, dnia 31.08.2021 r. 
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