
STANOWISKO Nr 8/23/P-IX 

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 

z dnia 26 stycznia 2023 r.  

 

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w 

postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem 

rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym powiadomił Sekretarz Stanu w 

Ministerstwie Zdrowia pan Waldemar Kraska pismem z dnia 17 stycznia 2023 r. (znak: 

DLU.0210.26.2022.EK) zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:  

 

1) W § 1 projektu rozporządzenia w zmianie 3 dotyczącej załącznika nr 7 pn. „Wykaz 

szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz 

przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne” zastrzeżenia 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej budzi to, że zmniejszono liczbę punktów, 

które będą przyznawane w kryterium jakości za kwalifikacje personelu, w tym za 

czas pracy lekarzy dentystów posiadających specjalizację. W uzasadnieniu do 

projektu rozporządzenia nie wyjaśniono z jakich powodów Minister Zdrowia 

proponuję taką zmianę. Posiadanie przez podmiot ubiegający się o zawarcie umowy 

z NFZ kadry specjalistów oraz dostępność tych specjalistów dla pacjenta winna być 

odpowiednio premiowana w postępowaniach w sprawie zawarcia umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, niezrozumiałe jest zatem obniżanie 

punktacji za wykwalifikowany personel medyczny. Prezydium Naczelnej Rady 

Lekarskiej proponuje, aby nie dokonywać przewidzianego w opiniowanym projekcie 

obniżenia punktacji za personel w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w 

sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części 1: 

„Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne”, w części 2a: 



„Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i 

młodzieży udzielane w dentobusie” oraz w części 10: „Przedmiot postępowania: 

Świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka 

chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS” i pozostawić tę punktację na 

dotychczasowym poziomie. 

 

2) Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wnioskuje o dokonanie zmiany w 

załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych 

kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w części 1: „Przedmiot postępowania: Świadczenia 

ogólnostomatologiczne” tak, aby w kryterium jakości „Personel” ppkt 1.4. otrzymał 

następujące brzmienie: 

„1.4. Lekarz dentysta specjalista z co najmniej 10-letnim stażem pracy przynajmniej 

75%czasu pracy poradni 10 pkt”.  

Obecnie w projekcie rozporządzenia przewidziano, że premię punktową otrzyma 

jedynie lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii ogólnej z 10-letnim 

stażem pracy, tymczasem zasadne jest premiowanie wszystkich lekarzy dentystów 

posiadających specjalizację i 10-letni staż pracy.   

 

3) Z uwagi na fakt, iż specjalistami w zakresie chirurgii szczękowej i szczękowo-

twarzowej są również lekarze (a nie tylko lekarze dentyści) w § 1 projektu 

rozporządzenia w zmianie 3 lit. e dotyczącej „Przedmiotu postępowania: 

Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii” w kryterium jakości – 

personelu ppkt 1.1. powinien otrzymać brzmienie:  

„1.1. Lekarz lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej 

lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii szczękowej – co najmniej 75% 

czasu pracy poradni.”  

  

4) Ponadto samorząd lekarski negatywnie ocenia projekt rozporządzenia w zakresie 

dotyczącym liczby punktów, które są przewidziane za posiadanie separatora 

amalgamatu. Liczba punktów za posiadanie tego urządzenia w poszczególnych 

zakresach świadczeń waha się od 4-5 punktów, gdy tymczasem za endometr czy 

aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych przyznawane są jedynie 2 punkty, a za 

cyfrowy aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych – 3 punkty. Separator amalgamatu 



nie jest urządzeniem, które poprawia jakość udzielanych pacjentom świadczeń 

zdrowotnych, jest to urządzenie, którego wprowadzenie wiąże się jedynie z poprawą 

warunków ochrony środowiska w zakresie uwalniania rtęci i jej związków. Z tej 

przyczyny w ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej liczba punktów 

przyznawanych za posiadanie separatora nie może być większa niż liczba punktów 

przyznawanych za urządzenia, które realnie wpływają na jakość udzielanych 

pacjentom świadczeń stomatologicznych. Wobec powyższego proponuje się, aby w 

§ 1 projektu rozporządzenia w: 

- zmianie 3 lit. a część 1: „Przedmiot postępowania: Świadczenia 

ogólnostomatologiczne”,  

- zmianie 3 lit. b część 2: „Przedmiot postępowania: Świadczenia 

ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży/Świadczenia ogólnostomatologiczne 

dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w 

szkole”, 

- zmianie 3 lit. c część 2a: „Przedmiot postępowania: Świadczenia 

ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w dentobusie”,  

- zmianie 3 lit. d część 3: „Przedmiot postępowania: Świadczenia 

ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym”,  

- zmianie 3 lit. f część 10: „Przedmiot postępowania: Świadczenia stomatologiczne 

dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym 

chorych na AIDS”   

za posiadanie separatora  amalgamatu w miejscu udzielania świadczeń przyznać 

1 punkt.  

 

 

 


