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Protokół nr 12/IV/2014 

z posiedzenia Rady IV kadencji 

Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  

Narodowego Funduszu Zdrowia  

w dniu 23 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.  

 

III. Porządek posiedzenia Rady : 

1. Otwarcie obrad. 

2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 3 czerwca 2014 r. 

4. Przedstawienie prognozy przychodów i kosztów Śląskiego OW NFZ na lata 

2015-2017. 

5. Zaopiniowanie projektu planu finansowego Śląskiego OW NFZ na rok 2015. 

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

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie obrad. 
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Ad.III.1-2 

 Przewodniczący Rady Oddziału Śląskiego OW NFZ Pan Łukasz Falgier po 

otwarciu obrad stwierdził, że na sali znajduje się siedmiu członków Rady, co wobec jej 

ustawowego składu wynoszącego dziewięć osób stanowi kworum niezbędne do 

podejmowania uchwał. Następnie odczytał porządek obrad, który wobec braku wniosków  

w sprawie ewentualnych zmian Rada Oddziału jednogłośnie przyjęła.  

 

Ad.III.3. 

Następnie Przewodniczący Łukasz Falgier poddał pod głosowanie przyjęcie 

protokołu z posiedzenia Rady w dniu 23 czerwca 2014 r. Członkowie Rady jednogłośnie 

opowiedzieli się za przyjęciem przedmiotowego protokołu stosunkiem głosów siedem 

„za” przy siedmiu obecnych na sali Członkach Rady.  

 

Ad.III.4-5 

Pani Dyrektor Suchy przedstawiła zebranym prognozę przychodów i kosztów 

Śląskiego OW NFZ na najbliższe trzy lata. Pani Dyrektor podkreśliła, że w planie 

finansowym Śląskiego OW NFZ na 2015 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości  

7 834 612 tys. zł, czyli o więcej o 243 960 tys. zł niż w roku obecnym. W latach 2016  

i 2017 kwota ta wynosić ma odpowiednio 8 250 382 tys. zł i 8 725 775 tys. zł. Dynamika 

wzrostu środków na świadczenia opieki zdrowotnej w porównaniu do 2014 r. to średnio 

105,12% Śląski Oddział Wojewódzki NFZ pod względem wysokości przeznaczonych na 

te świadczenia środków znajduje się na 2 miejscu w kraju. W przeliczeniu na jednego 

ubezpieczonego Oddział będzie dysponował kwotą 1913 zł.  

Pani Dyrektor poinformowała, że Śląski Oddział NFZ znajduje się pośród sześciu 

oddziałów mających tzw. dodatnią różnicę migracyjną, czyli otrzymuje więcej upoważnień 

do zaciągania zobowiązań z tytułu migracji ubezpieczonych, niż ich udziela. W 2015 r. 

będzie ona wynosiła 155 696 tys. zł.  

W przygotowanej prezentacji nt. projektu planu finansowego na 2015 r. Pani 

Dorota Suchy przedstawiła zebranym dane dotyczące kosztów świadczeń opieki 

zdrowotnej oraz założenia Centrali NFZ i Śląskiego OW NFZ dot. realizacji 

poszczególnych zakresów tych świadczeń. Pani Dorota Suchy wyjaśniła, jakie kwoty 
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zaplanowano na poszczególne rodzaje i zakresy świadczeń, wymieniając w szczególności, 

że z całkowitej sumy na leczenie szpitalne przypada 3 525 315 tys. zł, podstawową opiekę 

zdrowotną 923 414 tys. zł, na refundację 951 482 tys. zł, zaś na koszty administracyjne 62 

405 tys. zł.  

Pani Dorota Suchy poinformowała również, że jeśli chodzi o finansowanie świadczeń 

wykonanych ponad limit określony w umowie, to środki finansowe przeznaczone na ten 

cel wzrosną w 2015 r. o  243 mln zł., a po zakończeniu przedstawiania prezentacji 

poprosiła o zadawanie pytań dotyczących zreferowanego materiału.  

Pan Łukasz Falgier komentując przedstawione informacje zwrócił uwagę na 

wzrost kosztów przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej  

w porównaniu do lat ubiegłych. Zwrócił się też z zapytaniem, czy planowanie środków na 

refundację w wysokości podobnej jak w latach ubiegłych jest uzasadnione, skoro to 

właśnie w tym rozdziale pozostają one nie do końca wykorzystane oraz czy można 

przeznaczyć część tej puli na inne świadczenia zdrowotne. Pani Dyrektor Suchy wyjaśniła, 

że „ustawa refundacyjna” mówi o całkowitym koszcie refundacji, nie tylko lekowej, ale 

również dotyczącej chemioterapii czy programów zdrowotnych. W przypadku 2015 r., jak 

określają przepisy,  ma to być nie mniej niż koszty roku 2011.  Jak zaznaczyła, Śląski OW 

NFZ na refundację leków przeznacza najmniejszą możliwą pulę środków, aby nie 

dopuścić do ich niewykorzystania, ponieważ nie można jej przesunąć na sfinansowanie 

zakupu innego rodzaju świadczeń.  

Po zakończeniu dyskusji Pan Przewodniczący zapoznał zebranych z projektem 

uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego na 2015 r. W wyniku 

prawidłowo przeprowadzonego głosowania Rada Śląskiego OW NFZ jednogłośnie 

przyjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu planu finansowego na 

2015 r.  Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Ad.III.6-7 

 Pełniący obowiązki Dyrektora Śląskiego OW NFZ Pan  Tomasz Uher przedstawił 

Członkom Rady informację na temat bieżącej działalności Oddziału. Poinformował, że 

aktualnie w Oddziale trwa kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie „Opieki 

medycznej nad osobami w wieku podeszłym”. Następnie zapoznał Członków Rady  



4 

 

z problemem niezależnego od NFZ wygaśnięcia umowy NZOZ Bimed w Tarnowskich 

Górach  na udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – nocna  

i świąteczna opieka zdrowotna na obszarze Tarnowskich Gór. Pan Tomasz Uher 

zapewnił, że zabezpieczony został dostęp pacjentów do tego typu świadczeń na czas 

przeprowadzenia nowej procedury konkursowej, którą natychmiast wszczęto. Pan 

Dyrektor Uher nawiązał również do wyników rozstrzygnięć konkursowych  

w postępowaniach o udzielanie świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz 

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze. Poinformował, że część podmiotów medycznych, 

które nie zapewniły kontunuowania udzielania świadczeń zostały zaproszone na spotkanie 

z Kierownictwem Oddziału oraz przedstawicielami nowych świadczeniodawców celem 

omówienia zasad przekazania pacjentów do nowych placówek.  

Pan Tomasz Uher wyjaśnił zebranym, że w sprawie anonimowego doniesienia  

o nieprawidłowościach podczas przeprowadzania procedur konkursowych, jakie otrzymali 

Członkowie Rady oraz obserwatorzy, Zespół Kontroli Wewnętrznej prowadzi 

postępowanie wyjaśniające, o którego wynikach Członkowie Rady zostaną 

poinformowani. 

 Przewodniczący Rady poprosił o dodatkowe wyjaśnienia odnośnie sytuacji 

Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Reptach. Pan Grzegorz Markowski – Członek 

Rady, zwrócił się z zapytaniem, co jest przedmiotem sporu pomiędzy ww. placówką  

a Śląskim OW NFZ. Dyrektor Uher zapewnił, że nie można mówić o sporze, natomiast 

kwestia dotyczy spełnienia wymogów rankingujących określonych przez Prezesa NFZ 

jako niezbędne do zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Jak 

przypomniał, były one świadczeniodawcom znane na dłuższy czas przed rozpoczęciem 

konkursów, mimo wszystko Fundusz podejmuje aktualnie stosowne kroki, by umożliwić 

pacjentom kontynuowanie leczenia w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji.  

Pan Grzegorz Makowski poprosił o wskazanie, które z przeprowadzonych  

w ostatnim czasie konkursów generowały najwięcej problemów. Pan Dyrektor Uher  

odpowiedział, że w jego ocenie najwięcej problemów wystąpiło w trakcie kontraktowania 

świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej z uwagi na fakt, że jest to najbardziej 

sprywatyzowany rodzaj świadczeń i do konkursu stanęło ponad 200 nowych, bardzo 

dobrze przygotowanych  podmiotów medycznych. Pan Grzegorz Makowski zwrócił się 

następnie z zapytaniem w jaki sposób obliczany jest algorytm podziału środków 
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finansowych przeznaczonych na dane postepowanie konkursowe, ponieważ z takim 

pytaniem zwracają się do niego świadczeniodawcy. Pani Dyrektor Suchy zapewniła, że 

mimo wzrostu na rynku medycznym znaczenia placówek niepublicznych, podmioty 

publiczne nie są z góry skazane na niepowodzenie. Jako przykład podała wyniki 

postępowania na zawarcie umów w zakresie rehabilitacji kadriologicznej, gdzie najwyższy 

kontrakt uzyskały szpitale w Jaworzu i Ustroniu. Wszystko zależy od spełnienia 

warunków niezbędnych oraz rankingujących. Dyrektor Uher dodał, że w wielu 

przypadkach placówki publiczne nie poświęcają należytej uwagi przygotowaniu oferty, 

natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia występuje z punktu interesu pacjenta, wybierając 

w jego imieniu najlepszą ofertę spośród wszystkich złożonych.  

Pan Jerzy Pieniążek, obserwator z ramienia Okręgowych Rad Lekarskich odniósł 

się do słów Pana Dyrektora przypominając, że wiele nowych podmiotów medycznych 

powstaje z myślą o stworzeniu opłacalnego biznesu. Stąd problem z wykonywaniem 

skomplikowanych, ale nisko płatnych procedur w placówkach niepublicznych i zdarzające 

się sytuacje odsyłania pacjentów wymagających takich zabiegów właśnie do publicznych 

szpitali.  

Pan Tomasz Uher przypomniał, że nadal nie zapadły decyzje, czy oddziały NFZ 

będą w tym roku przeprowadzać kolejne postępowania konkursowe na zawarcie umów  

o udzielanie świadczeń w rodzajach leczenie szpitalne, opieka psychiatryczna i leczenie 

uzależnień oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Aktualnie w trwają prace  

i dyskusje nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, w wyniku których ma być możliwe aneksowanie już zawartych 

umów na kolejne lata. Dyrektor zapowiedział także, że w związku z prośbą Członków 

Rady na jedno z kolejnych posiedzeń przygotowane zostaną informacje na temat 

algorytmu podziału środków przeznaczonych na poszczególne postepowania 

konkursowe.  

Wracając do sprawy anonimowego doniesienia dot. procedur konkursowych, Pan 

Grzegorz Makowski zasugerował, aby w przypadku stwierdzenia, że doszło do 

szkalowania niewinnych osób, rozważono złożenie zawiadomienia o popełnieniu 

przestępstwa. Dyrektor Tomasz Uher zapewnił, że sprawa zostanie dogłębnie wyjaśniona, 

natomiast zdaje sobie sprawę, że przesyłanie anonimów ma na celu między innymi 

zdyskredytowanie pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Pani Mariola Bartusek 
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– obserwatorka z ramienia Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych stwierdziła, że 

doniesienia tego typu zawsze będą trafiać do instytucji publicznych i NFZ powinien 

wyjaśnić sprawę.  

Poprosiła też o wyjaśnienie, na jakiej podstawie prawnej odbędzie się spotkanie 

świadczeniodawców w sprawie przekazania pacjentów, skoro to do pacjentów właśnie 

należy wybór miejsca, w którym poddają się leczeniu. Pan Tomasz Uher zapewnił, że 

intencją NFZ nie jest podejmowanie decyzji za pacjentów, natomiast spotkał się  

z sytuacjami, w których świadczeniodawcy nie godzą się na przewiezienie pacjentów do 

nowych placówek. Spotkanie ma na celu skontaktowanie „starych” świadczeniodawców  

z „nowymi”, by ewentualne przekazania odbywały się bez szkody dla pacjentów.  

Pan Przemysław Gątarz zwrócił się z zapytaniem, czy Narodowy Fundusz 

Zdrowia przewiduje do końca bieżącego roku przeprowadzenie postepowań 

konkursowych o zawarcie umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 

Dyrektor Uher odpowiedział, że umowy w tym rodzaju świadczeń zawarte są do końca 

2014  r. Jeżeli projekt nowelizacji ustawy spotka się z akceptacją Parlamentarzystów RP, 

wiadomo będzie, że umowy będą aneksowane na kolejne lata. Jeśli nie uda się 

przeprowadzić zmian w ustawie, to w bieżącym roku konieczne będzie ogłoszenie 

postępowań konkursowych także na leczenie szpitalne, opiekę psychiatryczną i leczenie 

uzależnień oraz świadczenia odrębnie kontraktowane. Pan Przewodniczący Łukasz Falgier 

poprosił o sprecyzowanie, czy jeśli doszłoby do uchwalenia ustawy i przesunięcia 

terminów ogłoszenia konkursów, to jaki byłby maksymalny czas trwania obowiązujących 

aktualnie umów.  Pani Dyrektor Dorota Suchy odpowiedziała, że ponad 5 lat.  

  

Ad.III.8 

 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie. 

Termin kolejnego posiedzenia ustalono wstępnie na dzień 3 września br.   

 

 

Przewodniczący Rady Śląskiego OW NFZ 

Łukasz Falgier 

 

Protokołowała 

Marzena Wojewoda-Rączka 


