
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Mamątowa 

na 44. posiedzeniu Senatu 

w dniu 5 grudnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z docierającymi do mnie informacjami, iż Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ we wrze-

śniu br. bezprawnie rozwiązał z placówką Sensor Cliniq Sp. z o.o. mieszczącą się przy ul. Kaczej 8 w War-

szawie umowę w zakresie okulistyki, w tym także w zakresie operacji zaćmy, które klinika wykonywała 
w ramach kontraktu z NFZ z sukcesami od jedenastu lat, apeluję o podjęcie działań mających na celu przy-

wrócenie stanu rzeczy sprzed decyzji Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 

Umowa na wykonywanie zabiegów w zakresie okulistyki w placówce Sensor Cliniq została wypowie-
dziana za pobieranie od pacjentów kliniki opłat jedynie za świadczenia ponadstandardowe, które nie są 

w żaden sposób uwzględnione w koszyku świadczeń gwarantowanych Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest 

to o tyle dziwna sytuacja, że powszechnie wiadomo, iż wszystkie placówki okulistyczne i nie tylko – czy to 
prywatne, czy publiczne – pobierają od pacjentów dopłaty za usługi dodatkowe, nieujęte w wykazie gwaran-

towanych świadczeń, i nie jest to proceder niezgodny z przyjętym w kraju prawem. Podejrzenia budzi fakt, że 

klinika Sensor tylko z powodu pobierania takich dodatkowych opłat została pozbawiona umowy z NFZ na 

wykonywanie m.in. zabiegu usunięcia zaćmy. 
W całej sprawie dodatkowo warto zwrócić uwagę na rażącą bezczynność pani prezes NFZ Agnieszki 

Pachciarz, która nie ustosunkowała się w ustawowym terminie czternastu dni do zażaleń kierowanych przez 

spółkę Sensor Cliniq. W związku z tym zwracam się do Pana Ministra o jak najszybszą interwencję w tej 
sprawie, gdyż brak rozstrzygnięcia sprawy najdalej do 20 grudnia br. spowoduje nieodwracalne szkody, po-

nieważ po tym terminie nie będzie prawnej możliwości cofnięcia rozwiązania umowy i tym samym przywró-

cenia stanu sprzed wrześniowej decyzji Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 

Moja prośba to również apel dwóch tysięcy pacjentów, którzy przez decyzję NFZ stracili możliwość prze-
prowadzenia w placówce Sensor Cliniq m.in. zabiegu usunięcia zaćmy. Pacjenci, którzy bardzo długo ocze-

kiwali na wyznaczony termin operacji, są obecnie zmuszeni do szukania pomocy w innych placówkach po-

siadających stosowne umowy z NFZ. Jest to bez wątpienia sytuacja kuriozalna, żeby ludzie, którzy i tak 
oczekiwali wiele miesięcy na termin zabiegu, musieli ponownie stawać w kolejce, co niejednokrotnie wiąże 

się z kilkunastomiesięcznym – przypomnę, że ponownym – oczekiwaniem na zabieg w innej placówce. 

Raz jeszcze zwracam się o zajęcie stanowiska w przedstawionej kwestii i o podjęcie interwencji, która za-
owocuje przywróceniem umowy na wykonywanie usług z zakresu okulistyki w klinice Sensor. 

Z wyrazami szacunku 

Robert Mamątow 




