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Pan
Michał Litwiniuk
Prezydent Miasta Białej Podlaskiej
Urząd Miasta w Białej Podlaskiej
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21 – 500 Biała Podlaska

Dotyczy: dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych 
na obszarze Miasta Biała Podlaska.

Szanowny Panie Prezydencie

Uprzejmie informuję, że Lubelski OW NFZ aktualnie rozpoczął prace nad planem 
zakupu świadczeń na rok 2022. Analiza zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych przez NFZ wykazała w niektórych zakresach brak zapewnienia 
dostępności na danym obszarze. Dążąc do osiągnięcia optymalnej dostępności 
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ, w załączeniu do niniejszego 
przekazuję Wykaz obszarów, na których aktualnie brak jest zabezpieczenia w poszczególnych 
zakresach świadczeń.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej1 nakłada na władze publiczne obowiązek 
zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej. Mając na uwadze zadania 
powiatu w zakresie ochrony zdrowia wynikającej z ustawy2 zwracam się z uprzejmą prośbą 
o podjęcie działań, które przyczyniłyby się do zabezpieczenia dostępności do świadczeń 
we wskazanych obszarach oraz zakresach świadczeń opieki zdrowotnej. 
Podmioty prowadzące działalność leczniczą zainteresowane udzielaniem świadczeń 
w zakresach i obszarach wskazanych  w ww. wykazie winny wypełnić udostępniony 
wraz z pismem załącznik Zgłoszenia i przesłać go drogą e-mailową na adres: planzakupu@nfz-
lublin.pl. Termin przekazania informacji w przedmiotowej sprawie upływa w dniu 30 lipca br. 

Należy nadmienić, że fakt przekazania przez podmiot działalności leczniczej ww. 
zgłoszenia nie stanowi zobowiązania NFZ do zawarcia z podmiotem umowy. Zgodnie 
z zapisami art. 139 ustawy3 cyt. 
,,1. Zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem 
art. 159 i art. 159a, odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie:

1) konkursu ofert albo
2) rokowań.”

1 art. 68 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
2 art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U z 2020r. poz. 920 z późn. zm.)
3 art. 139 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020r. 

poz. 1398 z późn. zm.)
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Każdorazowe ogłoszenie postępowań konkursowych przez Lubelski OW NFZ jest 
publikowane na stronach internetowych Oddziału w Publikatorze informacji o postępowaniach 
w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Za podjęcie działań w tak ważnej sprawie dla poprawy dostępności do bezpłatnych świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ ze środków publicznych, z góry dziękuję.

Z poważaniem 
                      p.o. Dyrektora Lubelskiego OW NFZ

            Dagmara Marczewska
                  (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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