
Wykaz podmiotów leczniczych, w których może wystąpić ograniczenie lub brak dostępu do 

świadczeń  

 

Wypełniając dyspozycję art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r o zmianie ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia  ogłasza wykaz podmiotów leczniczych wraz ze wskazaniem 

profili lub rodzajów komórek  organizacyjnych,  o których mowa w przepisach  wydanych  na  

podstawie art. 31d  ustawy  z dnia  27 sierpnia  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.). 

 

Szanowni Państwo, 

Wypełniając dyspozycję art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r o zmianie ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza wykaz podmiotów leczniczych wraz ze wskazaniem 

profili lub rodzajów komórek organizacyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.): 

1. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego ul. Dr. Ludwika       

Rydygiera15/17 86-300 Grudziądz w zakresie leczenia szpitalnego neonatologia - 

hospitalizacja II poziom referencyjny oraz neonatologia - hospitalizacja II poziom 

referencyjny - N20, N22, N23, N24, N25 dla specjalności lekarskiej: neonatologia, 

realizowanych w komórce organizacyjnej Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem 

Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka.  

2. Szpital Lipno Spółka z o. o. ul. Nieszawska 6 87-600 Lipno w zakresie leczenia 

szpitalnego chirurgia ogólna – hospitalizacja dla specjalności lekarskiej: chirurgia, 

realizowanych w komórce organizacyjnej Oddział Chirurgiczny.  

3. Szpital Lipno Spółka z o. o. ul. Nieszawska 6 87-600 Lipno w zakresie leczenia 

szpitalnego neurologia – hospitalizacja dla specjalności lekarskiej: neurologia, 

realizowanych w komórce organizacyjnej Oddział Neurologiczny.  

4. Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, 

miejsce udzielania świadczeń – Stacja Dializ, ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 

Świecie w zakresie hemodializoterapia z zapewnieniem 24 – godzinnego dyżuru. 

5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku w zakresie leczenia szpitalnego 

kardiologia – hospitalizacja, kardiologia - hospitalizacja E10, E11,E12G ,E15 dla 

specjalności lekarskiej: kardiologia, realizowanych w komórce organizacyjnej Oddział 

Kardiologiczny . 

 

Ocenę zabezpieczenia świadczeń wskazanych we wnioskach podmiotów, o umieszczenie ich 

w wykazie oparto o: 

 dane o złożonych oświadczeniach przez lekarzy – sprawozdane elektronicznie 

(składane przez wszystkich świadczeniodawców), 

 informacje, których profili /zakresów świadczeń/ rodzajów komórek organizacyjnych 

świadczeniodawcy dotyczy brak dostępu lub ciągłości udzielania świadczeń, 



 informacje o liczbie lekarzy specjalistów zgłoszonych do realizacji umowy wg stanu 

na dzień złożenia wniosków, w profilu/zakresie świadczeń/rodzaju komórki 

organizacyjnej, który w ocenie świadczeniodawcy objęty będzie zagrożeniem 

utrzymania dostępności do świadczeń na skutek złożonych oświadczeń lekarzy o 

pracy na wyłączność u innego świadczeniodawcy, 

 informacje o wypowiedzeniach pracy złożonych przez lekarzy udzielających 

świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy w danym rodzaju świadczeń (tylko 

świadczenia całodobowe i całodzienne), 

 dane lekarza (imię, nazwisko, NPWZ), który złożył oświadczenie o pracy na 

wyłączność u innego świadczeniodawcy, którego brak możliwości kontynuacji 

realizacji świadczeń (całodobowych i całodziennych) wpłynie na występowanie 

zagrożenia dostępności do świadczeń w danym profilu. 


