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Protokół nr 10/IV/2014 

z posiedzenia Rady IV kadencji 

Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  

Narodowego Funduszu Zdrowia  

w dniu 23 kwietnia 2014 r. 

 

 

I. Posiedzeniu Rady przewodniczył Pan Łukasz Falgier – Przewodniczący Rady 

Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.  

 

II. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady oraz obserwatorzy według listy 

obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  W obradach udział 

brali również Pan Tomasz Uher – p. o. Dyrektora Śląskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ, Pani Dorota Suchy – Zastępca Dyrektora ds. 

Ekonomiczno-Finansowych, Pan Grzegorz Zagórny – p. o. Naczelnika Wydziału 

Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Pan Krzysztof Kowalik - Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego, Kadr i Szkoleń oraz Pani Małgorzata Doros – Rzecznik 

Prasowy. 

 

III. Porządek posiedzenia Rady : 

1. Otwarcie obrad.  

2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 5 marca 2014 r.  

4. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma w zastępstwie Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia Zastępcy Prezesa ds. Finansowych Pani Wiesławy Kłos 

znak: NFZ/CF/BKiS/2014/W/10459/KPU z dnia 8 kwietnia 2014 r. dot. 

powierzenia obowiązków Dyrektora Śląskiego OW NFZ Panu Tomaszowi 

Uherowi.  

5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Śląskiego OW 

NFZ za rok 2013 - zadanie ustawowe art. 106 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 27 
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sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) 

6. Informacja o realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych oraz 

rozliczeniu zawartych w tym zakresie umów w roku 2013.  

7. Informacja Dyrektora Oddziału o bieżącej działalności Śląskiego OW NFZ. 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie obrad. 

 

Ad.III.1-2 

 Przewodniczący Rady Pan Łukasz Falgier otworzył obrady i powitał Pana 

Tomasza Uhera, pełniącego obowiązki Dyrektora Śląskiego OW NFZ. Następnie 

odczytał porządek obrad, który wobec braku wniosków w sprawie ewentualnych zmian 

Rada Oddziału jednogłośnie przyjęła.  

 

 

Ad.III.3. 

Pan Łukasz Falgier stwierdził, że Członkowie Rady otrzymali kopię protokołu 

z posiedzenia Rady Oddziału w dniu 5 marca br. i mieli czas, aby się z nim zapoznać. 

Wobec powyższego poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. Członkowie Rady 

jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem przedmiotowego protokołu. W głosowaniu 

brało udział 6 Członków Rady.  

 

 

Ad.III.4. 

 Przewodniczący Rady odczytał pismo w zastępstwie Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia Zastępcy Prezesa ds. Finansowych Pani Wiesławy Kłos znak: 

NFZ/CF/BKiS/2014/W/10459/KPU z dnia 8 kwietnia 2014 r. dot. powierzenia 

obowiązków Dyrektora Śląskiego OW NFZ Panu Tomaszowi Uherowi i zajęcia przez 

Radę Śląskiego OW NFZ stanowiska w tej sprawie. Pan Łukasz Falgier podkreślił, że nie 

jest to pismo dotyczące wyrażenia przez radę opinii w sprawie powołania pełniącego 

obowiązki Dyrektora, więc punkt ten powinien zostać przez Członków Rady jedynie 
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omówiony. Pan Grzegorz Makowski - Członek Rady  zwrócił się z zapytaniem do 

Przewodniczącego, czy są mu znane powody proceduralne, z powodu których nastąpiła 

zmiana na stanowisku Dyrektora Oddziału. Pan Łukasz Falgier wyjaśnił, że nie ma 

wiedzy, dlaczego doszło do takiej zmiany zwracając uwagę, że w jego opinii takie działanie 

Centrali NFZ jest co najmniej niestosowne z punktu widzenia funkcjonowania Oddziału. 

Przewodniczący podkreślił, że nie wypowiada się personalnie na temat p.o Dyrektora, 

zwraca jedynie uwagę na tryb powierzania ww. stanowiska przez Prezesa NFZ. 

Jednocześnie Przewodniczący Rady dodał, że zarówno w imieniu własnym jak  

i pozostałych Członków Rady może zapewnić Pana Tomasza Uhera o chęci współpracy z 

kierownictwem Oddziału. Pan Łukasz Falgier zaproponował przyjęcie przez Radę 

uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego następujących  

w ostatnich miesiącach zmian osób pełniących funkcję Dyrektora Śląskiego OW NFZ 

oraz zwrócenia uwagi na dopełnianie przez Prezesa NFZ procedur obowiązujących w tym 

zakresie. Pan Grzegorz Makowski poparł propozycję Przewodniczącego Rady sugerując 

zwrócenie uwagi na konieczność zachowania standardów współpracy Centrali NFZ  

z Oddziałami. Pan Jerzy Pieniążek – przedstawiciel Okręgowych Rad Lekarskich 

przypomniał apel wystosowany do Prezesa NFZ przez Śląską Izbę Lekarską odnośnie 

polityki prowadzonej wobec śląskiego środowiska lekarskiego. Pani Teresa Zejma  

– Członek Rady zapytała, dlaczego Pani Barbara Bulanowska nie pełni już obowiązków 

Dyrektora Śląskiego OW NFZ. Przewodniczący Rady odpowiedział Pani Teresie Zejmie, 

że nie jest w stanie podać powodów rezygnacji Pani Barbary Bulanowskiej i cała sytuacja 

jest dla niego zaskoczeniem tak, jak dla pozostałych członków Rady. Pan Tomasz 

Kędziora – Członek Rady – poprosił o przygotowanie wspólnego stanowiska i przesłanie 

do Centrali pisma, w którym Rada Śląskiego Oddziału NFZ przypomina o swojej uchwale 

z dnia 8 lutego br. dotyczącej powołania Dyrektora w drodze konkursu.  

 Następnie Pan Łukasz Falgier poprosił o przygotowanie stosownego stanowiska  

i projektu uchwały w sprawie jego zajęcia, po czym oddał głos pełniącemu obowiązki 

Dyrektora Śląskiego OW NFZ Panu Tomaszowi Uherowi. Pan Dyrektor zapowiedział, że 

będzie kontynuował zmiany rozpoczęte przez Panią Barbarę Bulanowską, a priorytetem 

jego działań będzie sprawne i transparentne przeprowadzenie dużych postępowań 

konkursowych o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wśród pozostałych zadań Pan 

Tomasz Uher wymienił m.in. przywrócenie decyzyjności w Oddziale i poprawa atmosfery 
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pracy. Na pytanie Pana Jerzego Pieniążka, czy zamierza wziąć udział w konkursie na 

Dyrektora Śląskiego OW NFZ, który ma zostać rozpisany, Pan Uher odpowiedział, że nie 

jest na razie w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.  

Po dalszej dyskusji Przewodniczący otrzymał projekt uchwały w sprawie zajęcia 

przez Radę stanowiska w sprawie pisma w zastępstwie Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia Zastępcy Prezesa ds. Finansowych Pani Wiesławy Kłos znak: 

NFZ/CF/BKiS/2014/W/10459/KPU z dnia 8 kwietnia 2014 r. dot. powierzenia 

obowiązków Dyrektora Śląskiego OW NFZ Panu Tomaszowi Uherowi. Po jego 

odczytaniu Pan Łukasz Falgier zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały nr 

10/IV/2014, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu, Członkowie Rady 

opowiedzieli się jednogłośnie. W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady. 

Następnie Dyrektor Uher przedstawił Zastępcę do spraw medycznych, Panią 

Krystynę Semenowicz-Siudę, która podjęła pracę w Śląskim OW NFZ z dniem 16 

kwietnia 2014 r.  

 

 

Ad.III.5 

 Pani Dorota Suchy Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych 

przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego Śląskiego OW NFZ za rok 

2013, informując o wysokość przychodów, kosztów poniesionych w roku ubiegłym  

z tytułu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, kosztów administracyjnych oraz 

pozostałych kosztów i kosztów finansowych oraz że w ubiegłym roku Oddział zakończył 

działalność dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 199 813,14 tys. zł.  

Następnie Pani Dyrektor poinformowała, że poniesione przez Oddział w roku 2013 

koszty z tytułu zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej wniosły 7 471 710,38 tys. zł 

co stanowi 97,41 % planowanej kwoty ujętej w planie finansowym, najniższą realizację 

planu finansowego odnotowano w przypadku refundacji cen leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz chemioterapii, natomiast  

w pozostałych rodzajach świadczeń zdrowotnych wykonanie planu finansowego 

kształtowało się na poziomie ok. 99 %. Pani Dyrektor przedstawiła także  porównanie 

wykonanie planu finansowego w stosunku do roku 2012 informując, że największy wzrost 



5 

 

kosztów realizacji świadczeń opieki zdrowotnej  odnotowano w rodzajach: leczenie 

szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz świadczenia odrębnie kontraktowane, 

natomiast niższe koszty niż w roku 2012 uzyskano w przypadku leczenia 

stomatologicznego, uzdrowiskowego, pomocy doraźnej i transportu sanitarnego.  

W zakresie kosztów administracyjnych plan finansowy wykonany został w 92,23%.  

 Następnie Pani Dyrektor Suchy przedstawiła zebranym ogólne zasady, według 

których podpisywano ze świadczeniodawcami ugody pozasądowe oraz aneksy do umów  

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach świadczeń 

informując, że w wyniku podjętych działań podpisano ze świadczeniodawcami 2040 ugód 

pozasądowych na łączną kwotę 186 774 tys. Pani Dyrektor następnie omówiła kwestie 

dotyczące m.in. rozliczania kosztów świadczeń zdrowotnych zrealizowanych dla 

pacjentów z innych oddziałów w ramach migracji ubezpieczonych wyjaśniając, że 

Dyrektor Śląskiego OW NFZ udzielił dyrektorom innych Oddziałów upoważnień na 

zaciąganie zobowiązań finansowych w jego imieniu na kwotę 315, 296 tys. zł. Oddział 

śląski uzyskał natomiast upoważnienia na kwotę 453,176 tys. zł.  

 Przewodniczący Łukasz Falgier poprosił o przygotowanie dla Członków Rady 

zestawienia dotyczącego spraw sądowych zakładanych bądź przez świadczeniodawców, 

bądź Oddział, w wyniku rozliczania świadczeń ponadlimitowych. Pani Dyrektor Suchy 

wyjaśniła, że może tę informację przekazać od razu wskazując, że w 2013 r. wartość 

rozliczonych roszczeń to ok. 89 mln zł, w tym ugód podpisano 42. Tylko dwóch 

świadczeniodawców nie zgodziło się na podpisanie ugody i skierowało roszczenia na 

drogę sądową, jednak w wyniku ostatnich rozmów i porozumień zdaniem Pani Dyrektor  

z jednym z nich uda się załatwić sprawę polubownie.  Pan Grzegorz Makowski, Członek 

Rady poprosił o wyjaśnienie genezy niewykorzystania wszystkich zaplanowanych środków 

finansowych na 2013 r. i odpowiedź na pytanie, czy nie można było tych środków 

spożytkować na sfinansowanie opieki zdrowotnej. Pani Dorota Suchy odpowiedziała, że 

na taki wynik finansowy złożyło się niewykorzystanie środków na refundację leków. 

Wyjaśniając, że ustawa refundacyjna obowiązująca od 2012 r. nie pozwala na przesunięcie 

tych środków na zakup innego rodzaju świadczeń. Oddział natomiast stara się przesuwać 

jak najwięcej niewykorzystanych środków na profilaktyczne programy lekowe, stąd też 

wzrost nakładów w tym zakresie w stosunku do roku poprzedniego.  
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 Następnie Rada Oddziału po prawidłowo przeprowadzonym glosowaniu 

jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 

2013 r. Za przyjęciem uchwały nr 11/IV/2014, stanowiącej załącznik do niniejszego 

protokołu, głosowało 6 Członków Rady. 

 

Ad.III.6 

 P.o. Naczelnika Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Pan Grzegorz Zagórny 

przedstawił zebranym informację na temat realizacji profilaktycznych programów 

zdrowotnych oraz rozliczeniu zawartych w tym zakresie umów w roku 2013. Wyjaśnił, że 

Oddział realizuje 7 programów, podzielonych na onkologiczne i nieonkologiczne. W tych 

pierwszych sytuują się program zapobiegania rakowi piersi i rakowi szyjki macicy. 

Programami nieonkologicznymi są program badań prenatalnych, program profilaktyki 

chorób odtytoniowych, profilaktyki chorób układu krążenia, profilaktyki gruźlicy  

i wczesna diagnostyka leczenia jaskry. Następnie Pan Grzegorz Zagórny omówił 

szczegółowo wysokość nakładów poniesionych na poszczególne programy i popularność, 

jaką się cieszą w podziale na jednostki terytorialne województwa śląskiego. Przedstawił 

również Radzie dane dotyczące wyników badań lekarskich przeprowadzanych w ramach 

ww. programów i podał procentowo liczbę pacjentów, którym pomogły one  

w przeprowadzeniu wczesnej diagnostyki schorzeń.  

Pan Jerzy Pieniążek zwrócił się z zapytaniem, czy Śląski OW NFZ prowadzi 

analizy wskaźnika śmiertelności noworodków i czy dysponuje danymi, w jaki sposób 

program badań prenatalnych przekłada się na jego zmniejszenie. Pan Grzegorz Zagórny 

stwierdził, że ewaluacja badań nie do końca jest precyzyjna. W przypadku śmiertelności 

noworodków dane, którymi dysponuje Śląski OW NFZ, nie pochodzą wprost ze 

sprawozdawczości programu badań prenatalnych, gdyż ten takich nie zawiera. Do 

Narodowego Funduszu Zdrowia sprawozdawane są same badania w celu ich rozliczenia. 

Naczelnik Grzegorz Zagórny zapewnił jednocześnie, że Fundusz cały czas dąży do 

precyzowania otrzymywanej od świadczeniodawców sprawozdawczości. Przewodniczący 

Łukasz Falgier zapytał, czy w takim razie nie można precyzyjnie określić skuteczności 

wszystkich finansowanych przez NFZ programów. Pan Grzegorz Zagórny wyjaśnił, że 

problem nie leży w braku możliwości określenia skuteczności, lecz niewystarczającym 
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poziomie analizy sprawozdawanych danych. Do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu 

konieczna jednak byłaby lepsza współpraca ze świadczeniodawcami i zmiana zakresu 

opracowania danych.  

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że Fundusz może wykorzystać dane dot. 

statystyki medycznej z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, gdzie znajduje się obszerne 

archiwum mieszczące tego typu sprawozdawczość. Dyrektor Tomasz Uher dziękując za 

taką możliwość zaznaczył, że mogą to być dane bardzo dla Śląskiego OW NFZ 

interesujące, ponieważ świadczeniodawcy niekiedy w inny sposób sprawozdają wykonanie 

kontraktów do płatnika, a inaczej do instytucji nie mającej wpływu na finansowanie.  

Po zakończeniu dyskusji Członkowie Rady przyjęli przedmiotową informację do 

wiadomości.  

 

 

Ad.III.7 

Pełniący obowiązki Dyrektora Śląskiego OW NFZ Pan  Tomasz Uher przedstawił 

Członkom Rady  harmonogram postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 

terenie województwa śląskiego oraz zapoznał ich ze spodziewaną liczbą ofert złożonych  

w poszczególnych rodzajach świadczeń oraz odwołań od decyzji Komisji Konkursowych, 

jakie wpłyną do Oddziału. Następnie Dyrektor zapoznał zebranych ze stanem realizacji 

wizytacji świadczeniodawców ubiegających się o kontrakt z NFZ po raz pierwszy. 

Podkreślił, że wszystkie te działania wymagają dużego nakładu pracy i zaangażowania 

wielu pracowników, w związku z czym termin rozstrzygnięcia niektórych postępowań 

może zostać przedłużony. Pan Tomasz Uher jako drugie zadanie priorytetowe dla 

Śląskiego OW NFZ wskazał opracowanie metodologii planowanego zakupu świadczeń na 

2015 r.  Po dyskusji Członkowie Rady przyjęli do wiadomości przedmiotową informację. 

 

Ad.III.8 

Następnie Rada po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi skargi Pana Ryszarda 

Jóźwiaka, jaka wpłynęła do Przewodniczącego Rady, uznała przedmiotową skargę za 

bezzasadną z uwagi na fakt, że kwestie podnoszone przez skarżącego były przedmiotem 

postepowań prokuratorskich i sądowych, a orzeczenia oddalające powództwo, zapadłe  
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w tych postępowaniach, są prawomocne. Skarga – wniosek złożona do Rady Śląskiego 

OW NFZ w Katowicach z dnia 17 marca 2014 r. nie zawierała żadnych nowych 

informacji, które uzasadniałyby przeprowadzenie kolejnego postępowania wyjaśniającego.  

 Ponadto Rada Śląskiego OW NFZ podkreśliła, że nie jest organem właściwym do 

rozpatrywania zgłaszanych przez Pana Ryszarda Jóźwiaka wątpliwości. 

 

 

Ad.III.9 

 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie. 

Termin kolejnego posiedzenia ustalono wstępnie na dzień 10 czerwca br.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Śląskiego OW NFZ 

Łukasz Falgier 

 

Protokołowała 

Marzena Wojewoda-Rączka 


