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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 3 marca 2020 r., przy którym przekazano oświadczenie 

Senatorów Jerzego Fedorowicza i Bogdana Klicha, złożone podczas 5. posiedzenia 

Senatu RP, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Dostęp do świadczeń gwarantowanych zabezpieczają oddziały wojewódzkie NFZ, które 

przeprowadzają konkursy ofert, rokowania i zawierają umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej. Obowiązujące regulacje prawne nie dają Ministrowi Zdrowia 

możliwości ingerowania bądź wpływania na decyzje NFZ dotyczące ogłaszania 

postępowań i zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Małopolski OW NFZ odnosząc się do zarzutów podniesionych w skardze pacjentów 

hemodializowanych w Stacji Dializ prowadzonej przez podmiot DaVita sp. z o.o. 

z siedzibą przy ul. Kieleckiej 7a w Krakowie, przekazał następujące wyjaśnienia.

Zabezpieczenie dostępu do świadczeń hemodializoterapii na terenie województwa 

małopolskiego realizowane jest przez podmioty wyłonione w prowadzonych w 2018 r. 

postępowaniach konkursowych, ogłaszanych dla poszczególnych obszarów 

kontraktowania. W przypadku rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego dla zakresu 

świadczeń: hemodializoterapia, który obejmował m. in. obszar miasta Krakowa, 

świadczenia zabezpieczane są przez:
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 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, 

miejsce udzielania świadczeń: Kraków, ul. Wielicka 265,

 FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań, miejsce udzielania 

świadczeń Kraków os. Złotej Jesieni 1,

 DIAVERUM POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cylichowska 

13/15, 04-769 Warszawa, miejsce udzielania świadczeń: Kraków, os. Młodości 

11,

 Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie.

Jednym z podmiotów biorących udział w postępowaniu konkursowym w 2018 r. był 

podmiot DaVita sp. z o.o., który nie został wybrany do zawarcia umowy w ramach 

realizacji świadczeń w Krakowie. Podmiot ten prowadził w tej lokalizacji działalność 

pozaumowną (poza umową z NFZ/działalność komercyjna).

Decyzja w sprawie zamknięcia stacji dializ, należy wyłącznie do zarządu podmiotu, 

udzielającego świadczeń we wspomnianym miejscu. DaVita sp. z o.o., pomimo, iż nie 

posiadała umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej we wskazanym wyżej 

miejscu udzielania świadczeń, poinformowała jednak Małopolski OW NFZ o rozpoczęciu 

procedury zamykania stacji dializ przy ul. Kieleckiej 7a. Podmiot wskazał osobę 

odpowiedzialną za nadzór nad tym zadaniem, która każdego dnia przekazywała 

informację o statusie zabezpieczenia leczenia pacjentów dotychczas dializowanych w 

tej stacji (poza umową z NFZ).

Według stanu na dzień 28 lutego 2020 r., 31 z 38 pacjentów, którym udzielano 

świadczeń poza umową z NFZ w zamykanej stacji przy Kieleckiej 7a znalazło miejsce 

do kontynuowania leczenia nerkozastępczego w innych placówkach. Bez wybranego, 

nowego ośrodka, na wskazany wyżej dzień, pozostawało 7 pacjentów. Podmiot DaVita 

sp. z o.o. zwrócił się wówczas zarówno do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego , jak i 

do Małopolskiego OW NFZ z prośbą o przybycie do ośrodka przy ul. Kieleckiej 7a w celu 

wyjaśnienia przysługujących pacjentom praw i ich obowiązków, a także o wsparcie 

personelu DaVita sp. z o.o. w organizowaniu pacjentom nowego miejsca leczenia.

Wobec powyższego, w dniu 5 marca 2020 r. w stacji dializ przy ul. Kieleckiej 7a w 

Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Małopolskiego OW NFZ z Kierownictwem 

DaVita Sp. z o.o. oraz pacjentami. Dotyczyło ono udzielenia pacjentom niezbędnych 

informacji na temat możliwości korzystania ze świadczeń realizowanych w placówkach, 
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które posiadają zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 

hemodializoterapii z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również rozpoznanie 

indywidualnych problemów, z którymi pacjenci mogą się zetknąć w sytuacji zmiany stacji 

dializ. Taka informacja i deklaracja pomocy w zakresie umieszczenia pacjentów u 

świadczeniodawców, którzy mają aktualnie zawartą umowę z Narodowym Funduszem 

Zdrowia, była w trakcie spotkania składana wielokrotnie.

W dniu 9 marca 2020 r. zostały wykonane ostatnie dializy w zamykanej stacji dializ przy 

ulicy Kieleckiej 7a w Krakowie. W chwili obecnej, zgodnie z informacjami posiadanymi 

przez Małopolski OW NFZ, wszyscy pacjenci mają zapewnioną kontynuację leczenia 

nerkozastępczego w ramach zawartych umów.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Janusz Cieszyński

Podsekretarz Stanu
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