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Protokół nr 11/IV/2014 

z posiedzenia Rady IV kadencji 

Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  

Narodowego Funduszu Zdrowia  

w dniu 3 czerwca 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, Pani Krystyna Semenowicz-Siuda – Zastępca 

Dyrektora ds. Medycznych, Pan Krzysztof Kowalik - Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego, Kadr i Szkoleń oraz Pani Małgorzata Doros – Rzecznik 

Prasowy. Ponadto w punkcie 6. obecna była Pani  Halina Sudoł – kierownik 

Działu Skarg i Wniosków w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców. 

 

III. Porządek posiedzenia Rady : 

1. Otwarcie obrad.  

2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 23 kwietnia 2014 r.  

4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres od  

1 stycznia do 31 marca    2014 r. 

5. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Śląskiego OW 

NFZ za rok 2013. 

6. Analiza skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Śląskiego OW 

NFZ w I kwartale br. 
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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 zebranych 

na posiedzeniu. Następnie odczytał porządek obrad, który wobec braku wniosków  

w sprawie ewentualnych zmian Rada Oddziału jednogłośnie przyjęła.  

 

Ad.III.3. 

Następnie Pan Łukasz Falgier poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu 

z posiedzenia Rady Oddziału w dniu 3 czerwca br. Członkowie Rady jednogłośnie 

opowiedzieli się za przyjęciem przedmiotowego protokołu. W głosowaniu brało udział  

6 Członków Rady.  

 

Ad.III.4. 

Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie sprawozdania  

z wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. Pani Dorota 

Suchy referując temat podkreśliła, że przychody w kwocie 1 879 288,50 tys. za ten okres 

Śląski OW NFZ uzyskał ze składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych przez 

ZUS I KRUS, natomiast  z tytułu przyznanej przez budżet państwa dotacji 7 447,79 tys. 

zł. Środki na finansowanie zadań z zakresu ratownictwa medycznego przekazane przez 

Wojewodę Śląskiego zamknęły się w kwocie 49 160 tys. zł, a inne przychody na łączną 

wartość 572 tys. zł. Za I kwartał 2014 r. Śląski Oddział Wojewódzki uzyskał przychody  

w łącznej wysokości 1 936 548 tys. zł. W tym samym okresie Oddział poniósł koszty na 

świadczenia zdrowotne 1 765 756 tys. zł. Za I kwartał br. Śląski Oddział Wojewódzki 

poniósł  łącznie koszty w wysokości 1 828 380 tys. zł. Wynik finansowy za pierwsze trzy 

miesiące 2014 r. był dodatni i wyniósł 108 160 tys. zł. Pani Dyrektor Suchy podkreśliła, że 

realizacja planu finansowego w pozycji finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej  

w prawie wszystkich ich rodzajach wyniosła ponad 90%. Porównując wyniki finansowe  

z analogicznym okresem roku ubiegłego Pani Dorota Suchy wskazała wzrost nakładów 
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na świadczenia zdrowotne 31 mln. zł. Wzrost ten odnotowano zwłaszcza jeśli chodzi o 

pokrywanie świadczeń z zakresu programów terapeutycznych, świadczeń zdrowotnych 

odrębnie kontraktowanych i refundację apteczną. Dynamika nakładów na świadczenia 

zdrowotne najwyższa była w przypadku nakładów na opiekę paliatywną i hospicyjną. 

Porównanie kosztów administracyjnych Oddziału za I kwartał bieżącego a minionego 

roku pokazuje zmniejszenie wydatków o 305 tys. zł.  

Wartość świadczeń wykonanych w I kwartale 2014 r. ponad limit określony  

w umowach to 152 000 tys. zł, z czego prawie 98 000 tys. zł - koszty świadczeń 

wykonanych w zakresie leczenia na oddziałach szpitalnych. Z kolei niedowykonania  

w omawianym okresie zamknęły się kwotą 42 000 tys. zł. Po krótkiej dyskusji Członkowie 

Rady przyjęli przedmiotową informację do wiadomości. 

 

Ad.III.5 

Pani Dyrektor Dorota Suchy wnioskując do Rady o  zatwierdzenie sprawozdania  

z wykonania planu finansowego Śląskiego OW NFZ za rok 2013 przypomniała, że 

przedmiotowe sprawozdanie omówiła dokładnie podczas poprzedniego posiedzenia. 

Przytoczyła również fragmenty pisma otrzymanego z Centrali, w którym zastępująca 

Prezesa NFZ Pani Wiesława Kłos zwraca uwagę na  pozytywną opinię badających 

sprawozdanie biegłych rewidentów na temat profesjonalizmu służb księgowych NFZ. 

Następnie Przewodniczący Łukasz Falgier poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Rada jednogłośnie 

opowiedział się za jego przyjęciem i 7 głosami „za”, w wyniku prawidłowo 

przeprowadzonego głosowania zatwierdziła przedłożone sprawozdanie. Uchwała nr 

12/IV/2014 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Ad.III.6 

 Pani  Halina Sudoł – kierownik Działu Skarg i Wniosków w Wydziale Spraw 

Świadczeniobiorców zaproponowała obecnym na posiedzeniu, by zgłaszali swoje pytania  

i ewentualne wątpliwości dotyczące otrzymanych wcześniej materiałów na temat analizy 

skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Śląskiego OW NFZ w I kwartale 

br. Pan Grzegorz Makowski – Członek Rady wystąpił z zapytaniem, jak  
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w przedmiotowym zakresie kształtuje się liczba skarg wpływających do Śląskiego OW 

NFZ na tle pozostałych oddziałów. Pani Halina Sudoł wyjaśniła, że co roku sporządzana 

jest w Centrali NFZ informacja na temat ilości wpływających skarg i procentowo  

w każdym z oddziałów kształtuje się ona podobnie. Pani Mariola Bartusek  

– Przewodnicząca Śląskiej Izby Pielęgniarek i Położnych poprosiła o wyjaśnienie na jakiej 

podstawie skargi na personel medyczny, które wpływają do Oddziału, są przekazywane 

rzecznikom odpowiedzialności zawodowej. Pani Halina Sudoł odpowiedziała, że 

uprawnienia urzędników NFZ nie pozwalają na rozpatrywanie skarg dotyczących 

merytorycznych działań medycznych, więc takie sprawy są przekazywane właściwym 

rzecznikom. Przewodniczący Łukasz Falgier zwrócił się z zapytaniem, ile skarg wpływa na 

Narodowy Fundusz Zdrowia. Pani Halina Sudoł odpowiedziała, że takich skarg było 14,  

z czego kilka nie dotyczyło działalności Funduszu, lecz rozliczeń ubezpieczonych  

z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 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  informację na temat bieżącej działalności Oddziału. Podkreślił, że 

aktualnie najważniejszym wykonywanym w Śląskim OW NFZ zadaniem jest 

przeprowadzanie postępowań konkursowych o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  

w rodzajach: leczenie stomatologiczne, rehabilitacja lecznicza, świadczenia pielęgnacyjne  

i opiekuńcze oraz opieka paliatywna. W postępowaniach, które zostały rozstrzygnięte, 

wpłynęło do tej pory 146 odwołań, z czego wydano 26 decyzji administracyjnych. 

Dyrektor podzielił się z zebranymi informacją, że Śląski OW NFZ po zakończeniu 

postępowań konkursowych spodziewa się dużej liczby odwołań wniesionych przez 

oferentów. Zwrócił też uwagę, by Członkowie Rady z dystansem podchodzili do 

doniesień medialnych dotyczących konktraktowania, dopóki cała procedura nie zostanie 

zakończona.  

Pan Grzegorz Makowski zwrócił się z zapytaniem, dlaczego w trakcie procedury 

konkursowej na świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza nie jest premiowany fakt 

kształcenia lekarzy przez publiczne ośrodki. Jak powiedział, dotarły do niego informacje, 
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że kilka z nich z powodu zmniejszenia kontraktu zmuszonych będzie do ograniczenia 

liczby łóżek, a co za tym idzie zagrożonych utratą akredytacji Ministerstwa Zdrowia. Pan 

Tomasz Uher zapewnił, że podmioty spełniające wymogi Ministerstwa Zdrowia nie 

muszą martwic się utratą akredytacji. Dyrektor dodał, że NFZ występuje w interesie 

pacjenta po to, by zakontraktować najlepsze dostępne na rynku usługi i nie jest autorem 

przepisów prawnych dotyczących wymogów, jakie spełniać muszą placówki medyczne. 

Fundusz to płatnik, natomiast kreatorem polityki zdrowotnej jest Ministerstwo Zdrowia.  

Przewodniczący Łukasz Falgier poinformował zebranych, że przed posiedzeniem 

miał okazję rozmawiać z Dyrektorem, a przedmiotem tych rozmów był między innymi 

temat poruszony przez Pana Grzegorza Makowskiego. Przewodniczący przekazał, że 

uzyskał od Pana Tomasza Uhera zapewnienie, że na kolejnym posiedzeniu Rady gremium 

otrzyma informacje na temat wyników kontraktowania świadczeń. Pan Grzegorz 

Makowski zawnioskował o przekazanie danych dotyczących wysokości środków 

finansowych przeznaczonych rehabilitację leczniczą w ostatnich 4 latach,  ilości 

podmiotów realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 

rehabilitacja lecznicza w latach 2011, 2012, 2013 i 2014, a ile w analogicznych okresach 

ubiegało się o zawarcie takich umów.  

Pan Jerzy Pieniążek – przedstawiciel Okręgowych Rad Lekarskich zwrócił się  

o wyjaśnienie szczegółów flagowania przez lekarzy świadczeń udzielanych w sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia. Poprosił o wskazanie placówkom medycznym właściwej 

interpretacji terminów, ponieważ – jak powiedział – Fundusz uznaje nadwykonania 

będące koniecznością ratowania życia, natomiast w przepisach trudno znaleźć wytyczne 

dotyczące interpretacji ratowania zdrowia, co doprowadza do niejasności  

w sprawozdawaniu przez lekarzy świadczeń. Pan Dyrektor Uher zwrócił uwagę, że  

z punktu widzenia medycyny praktycznie każde świadczenie jest ratującym zdrowie. 

Trzeba jednak odróżnić te świadczenia od świadczeń wskazanych w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia dotyczącym danych sprawozdawanych przez podmioty medyczne do 

NFZ i rodzajów świadczeń, jakie mogą być flagowane jako ratujące życie. Pan Dyrektor 

zaproponował, że na jedno z kolejnych posiedzeń Rady może przygotować informację 

zawierającą przepisy, orzecznictwo sądowe na ten temat oraz planowanych w Oddziale 

działań zmierzających do jednoznacznej weryfikacji sprawozdawania świadczeń.  

W obecnej chwili natomiast najprostszą interpretacją świadczenia ratującego życie, jaką 
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może podać, jest świadczenie nieplanowane, niemożliwe do przewidzenia i mające 

charakter nagły.  

Następnie Pani Krystyna Semenowicz-Siuda, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych 

Śląskiego OW NFZ przywitała się z zebranymi i pokrótce nakreśliła drogę swojej kariery 

zawodowej związanej z medycyną i administracją służbą zdrowia. Zapewniła obecnych, że 

dotychczasowe doświadczenie zamierza przenieść na sprawowanie funkcji zastępcy 

dyrektora Oddziału. Pani Dyrektor podzieliła się refleksją, że po pierwszych 

poczynionych w podległych jej komórkach organizacyjnych obserwacjach zamierza 

wzmocnić Dział Kontroli Realizacji Umów. Poinformowała, że obecnie trwa procedura 

konkursowa mająca na celu wyłonienie odpowiedniej osoby z wykształceniem 

prawniczym na stanowisko kierownika działu, w planach jest też zatrudnienie w KRU 

większej liczby lekarzy. Pani Dyrektor zapowiedziała również, że jej celem jest jak 

najszersze upublicznienie zasad tworzenia wartości kontraktów i obowiązujących 

procedur, aby umożliwić wszystkim zainteresowanych zapoznanie się z ich szczegółami.  

  

Ad.III.8 

Pan Grzegorz Makowski podzielił się z obecnymi na posiedzeniu swoimi 

odczuciami towarzyszącymi obejrzeniu materiału telewizyjnego na temat 

częstochowskiego Szpitala Wojewódzkiego, w którym powstała spółka pracownicza 

lekarzy. Pan Makowski przekazał swą obawę, że spółka, w której zdecydowana większość 

pozyskanych środków finansowych przeznaczona jest na wynagrodzenia, jak ma to 

miejsce w Częstochowie, nie może dobrze funkcjonować. Wystąpił z zapytaniem, czy 

Narodowy Fundusz Zdrowia może podczas kontroli zweryfikować doniesienia mediów 

odnośnie konieczności przekazywania aż tak wysokich w porównaniu ze środkami na 

leczenie kwot na płace dla personelu.  

Pani Tomasz Uher wyjaśnił, że Fundusz nie ma takich uprawnień kontrolnych, 

gdyż płaci jedynie za wykonane świadczenia. To, skąd podmiot medyczny bierze fundusze 

na wynagrodzenia jest informacją poufną i NFZ nie ma w nią wglądu.  

Pan Tomasz Kędziora – Członek Rady, zwrócił się z pytaniem odnośnie 

zabezpieczenia NFZ wobec konsekwencji podpisywania przez niektórych lekarzy 

deklaracji wiary. Poprosił o wyjaśnienie, czy lekarz, który ze względów sumienia odmówi 

przeprowadzenia badań czy zabiegu, nie będzie generował podwójnych kosztów 
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przekazując pacjenta kolejnemu lekarzowi. Pan Tomasz Uher stwierdził, że jego zdaniem 

większym problemem może być zapewnienie pacjentom dostępności do wszelkich 

zakontraktowanych przez Fundusz procedur medycznych, natomiast nie obawiałby się 

sytuacji, w których konieczne stanie się podwójne przeprowadzanie badań 

rozpoznawczych. Zapewnił, że NFZ będzie na bieżąco monitorował sytuację i reagował 

w przypadku powzięcia informacji o odmowie wykonania świadczeń.  

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący Łukasz Falgier odczytał pismo Pani 

Teresy Kurzawy – przedstawicielki Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 

nieobecnej nas posiedzeniu, zawierające pytania do Dyrektora Śląskiego OW NFZ. Pan 

Tomasz Uher odpowiedział wstępnie na kilka poruszonych zagadnień i zobowiązał się do 

przesłania całości odpowiedzi na piśmie. Następnie Przewodniczący odczytał pismo 

Prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej Pana Jacka Kozakiewicza odnośnie środków zapisanych  

w planie finansowym na 2013 r i niewykorzystanych w tym okresie rozliczeniowym. 

Kolejnym pismem, z którym Pan Łukasz Falgier zapoznał zebranych, była 

korespondencja otrzymana od zastępującej Prezesa Centrali NFZ Zastępcy Prezesa Pani 

Wiesławy Kłos, w którym zapowiada ona przeprowadzenie procedury konkursowej na 

obsadzenie stanowiska Dyrektora Śląskiego OW NFZ w Katowicach do dnia 1 stycznia 

2015 r. Na koniec Pan Przewodniczący odczytał odpowiedź Pani Barbary Bulanowskiej, 

pełniącej przez dwa miesiące obowiązki Dyrektora Śląskiego OW NFZ na 

podziękowania, które przesłała na jej ręce Rada.  

 

Ad.III.9 

 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie. 

Termin kolejnego posiedzenia ustalono na dzień 23 czerwca br.   

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Śląskiego OW NFZ 

Łukasz Falgier 

 

Protokołowała 

Marzena Wojewoda-Rączka 


