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Poseł na Sejm RP
dr hab. Józef Brynkus

Centrala Zespołu
tel.

33 87-21-200
33 87-21-300

Sekretariat Durekcii
tel.

33 82-33-165
fa x

33 82-34-687

Szanowny Panie
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27 lutego 20191% odpowiadamy co
następuje:
ad. 1
Umowa najmu nr 6//W/ET/ZZOZ z dnia 20.09.200ór. o wynajem lokalu

Gów nu Księgowy
tel./fax

33 87-39-878

przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
Oddział Terenowy w Wadowicach została wypowiedziana w dniu
30.11.2018 przez ZZOZ Wadowice z zachowaniem 3 miesięcznego okresu

Z-caDurektora
ds. Technicznuch

33 87-21-202

Dział Zamówień
Publicznuch
tel./fax

33 82-32-230

Dział Organizacji
i Nadzoru
tel.

33 87-20-872

wypowiedzenia.

Na wniosek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Krakowie, Oddział Terenowy w Wadowicach okres
wypowiedzenia umowy najmu został przedłużona o kolejne 2 miesiące, tj.
do dnia 30.04.2019., (na podstawie Aneksu nr 1/2019 z dnia 02.01.2019).
ZZOZ w Wadowicach nie wyklucza dalszego przedłużenia okresu
wypowiedzenia umowy, ale jest to zależne od ostatecznej decyzji dotyczącej
budynku, w którym zlokalizowany jest Oddział Terenowy RCKiK.
Jednocześnie informuję, że jesteśmy w stałym kontakcie z Dyrektorem
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
w w/w temacie,
ad. 2
Starostwo Powiatowe w Wadowicach pismem NGK. 2501.1.2018 z dnia
n.oi.20i9r., zwróciło się do ZZOZ o wskazanie innego lokalu, który
mógłby być wykorzystany dla celów placówki Oddziału Terenowego
RCKiK. Dyrekcja ZZOZ w Wadowicach pismem ZZOZ/Tr/18/2019 z dnia
18.01.2d9r.

podtrzymała

stanowisko,

iż

nie

posiada

wolnego

pomieszczenia o powierzchni ok. 120,0 m2 w lokalizacji innej, niż
dotychczasowe miejsce najemu dla OT RCKiK.

ad. 3
Wypowiedzenie trwającej umowy RCKiK Oddział Terenowy Wadowice
z ZZOZ w Wadowicach w żaden sposób nie wpływa na gospodarkę
w zakresie krwiolecznictwa dla osób leczonych w Szpitalu.
Funkcjonowanie krwiolecznictwa oraz organizacja leczenia krwią i jej
składnikami w ZZOZ w Wadowicach oparte jest o Rozporządzenie Ministra
Zdrowia poz 2051 dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią
i jej składnikami

w podmiotach leczniczych wykonujących działalność

leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz
na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej
służbie krwi, to oznacza, iż RCKiK Kraków jest właściwym dla ZZOZ
w

Wadowicach

zabezpieczać

podmiotem

nas

w

krew

mającym
i jej

w

składniki,

obowiązku

ustawowym

czynniki

krzepnięcia,

krwiopochodne oraz desmopresynę.
ad. 4
ZZOZ Wadowice posiada w strukturach Bank Krwi i Pracownię Serologii
Transfuzjologicznej,
bezpieczeństwo

są to jednostki

pacjentów

Szpitala

które od
w

2005r.

zakresie

zapewniają

krwiolecznictwa.

Zaopatrzenie w krew i jej składniki należy ustawowo do Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa właściwego dla naszego województwa
czyli RCKiK w Krakowie.
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