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Protokół nr 7/IV/2014 

z posiedzenia Rady IV kadencji 

Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  

Narodowego Funduszu Zdrowia  

w dniu 8 lutego 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 Grzegorz Nowak – Dyrektor Śląskiego OW NFZ i Pani Agata 

Bajer - p.o. Kierownika Działu Organizacyjnego w Wydziale Organizacyjno  

-Administracyjnym. W posiedzeniu uczestniczyli także zaproszeni przez 

Przewodniczącego Rady Pan Damian Jakubik, Dyrektor Biura Prawnego Centrali 

NFZ oraz Pan Jacek Woźniak, Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezesa NFZ. 

 

III. Porządek posiedzenia Rady : 

 
1. Otwarcie obrad.  

2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Zaopiniowanie wniosku Prezesa NFZ z dnia 4 lutego br. znak: 

NFZ/CF/GPF/W/03477/DJK w sprawie odwołania Pana Grzegorza 

Nowaka ze stanowiska Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  

w Katowicach. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie obrad. 
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Ad.III.1-2 

 Przewodniczący Rady Pan Łukasz Falgier otwierając obrady wyjaśnił, że 

powodem zwołania posiedzenia był wniosek  p.o. Prezesa NFZ Marcina Pakulskiego  

w sprawie odwołania Pana Grzegorza Nowaka ze stanowiska Dyrektora Śląskiego 

Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach. Przewodniczący oddał głos Panu 

Grzegorzowi Nowakowi zaznaczając, że Dyrektor chciał wygłosić krótkie oświadczenie.  

 Pan Grzegorz Nowak podziękował członkom Rady za owocną współpracę. 

Przypomniał, że obejmując stanowisko Dyrektora Śląskiego OW NFZ został przez 

Ministra Zdrowia zobligowany do podjęcia działań mających na celu przestrzeganie 

prawa, porządku oraz sprawiedliwości i transparentności systemu opieki zdrowotnej. Jak 

powiedział, w swojej pracy wprowadzał wszystkie te zasady, kontrolując i monitorując 

realizację świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez podmioty medyczne bez 

rozróżniania na prywatne i publiczne. Kończąc swoje wystąpienie Pan Dyrektor Nowak 

dodał, że rozpoczynając swoją misję nie miał świadomości faktu, że Narodowemu 

Funduszowi Zdrowia, który reprezentował, nie wolno było naruszać interesów niektórych 

świadczeniodawców. Następnie po pożegnaniu z zebranymi opuścił salę obrad.  

 

 

Ad.III.3. 

Pan Łukasz Falgier oddał głos przedstawicielom Centrali NFZ w celu uzasadnienia 

wniosku o odwołanie Pana Grzegorza Nowaka z funkcji Dyrektora Śląskiego OW NFZ. 

Pan Damian Jakubik, Dyrektor Biura Prawnego Centrali i p. o. Dyrektora Gabinetu 

Prezesa NFZ odczytał treść przedmiotowego wniosku stanowiącego załącznik do 

niniejszego protokołu.  

Pani Bożena Gawryluk, wiceprzewodnicząca rady poprosiła o wyjaśnienie  

i doprecyzowanie ujętych we wniosku zapisów, które w jej ocenie są zbyt ogólne. Pan 

Damian Jakubik odpowiedział, że na dyrektorach oddziałów spoczywają w szczególności 

obowiązki właściwego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej polegające nie tylko 

na ich zakontraktowaniu, ale zapewnieniu ciągłości udzielania świadczeń. Oznacza to 

między innymi, że pacjenci będący pod opieką świadczeniodawcy, któremu kończy się 

umowa z NFZ mają mieć zapewnioną ciągłość leczenia i powinni zostać poinformowani 
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o możliwości jego kontynuacji u innych świadczeniodawców. Jak wyjaśniał Pan Jakubik, 

właśnie działania Pana Grzegorza Nowaka w tym zakresie zostały ocenione przez p.o. 

Prezesa NFZ negatywnie. Ponadto poinformował, że Minister Spraw Wewnętrznych 

zasygnalizował Centrali NFZ niewłaściwy tryb powołania Zastępcy Dyrektora ds. 

Mundurowych Śląskiego OW NFZ. Pani Bożena Gawryluk zwróciła się o przedstawienie 

stanowiska Prezesa NFZ w sprawie EuroMedic Medical Center w Katowicach i doniesień 

medialnych w tym zakresie, jako że na ostatnim posiedzeniu Rady członkowie zostali 

przez Dyrektora Nowaka poinformowani o szczegółach kontroli przeprowadzonej przez 

pracowników Śląskiego OW NFZ u tego świadczeniodawcy. Pani Gawryluk zapytała, czy 

wniosek o odwołanie Dyrektora Nowaka ma coś wspólnego z podpisaniem przez jego 

zastępcę przedłużenia umowy z ww. świadczeniodawcą o kolejny miesiąc. Pan Damian 

Jakubik stwierdził, że nie będzie komentował w imieniu Prezesa doniesień medialnych. 

Natomiast jeśli chodzi o to, czy przesłanką do złożenia wniosku o odwołanie była kwestia 

przedłużenia umowy ze świadczeniodawcą, to powtarza, że zadecydowała negatywna 

opinia Prezesa NFZ co do zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców 

województwa śląskiego.  

Pan Jerzy Pieniążek, obserwator obrad reprezentujący Izby Lekarskie zapytał  

o skalę nieprawidłowości tego niezabezpieczenia świadczeń. Pan Damian Jakubik 

odpowiedział, że chodzi o kilkadziesiąt łóżek, natomiast pan Grzegorz Nowak nie 

poinformował Centrali, ilu pacjentów dotyczy ta sprawa.  

Pan Tomasz Kędziora  przypomniał, że aktualnie w Śląskim OW NFZ nie ma 

zastępców dyrektora i spytał, jak zostanie zapewniona ciągłość funkcjonowania Oddziału. 

Pan Damian Jakubik odpowiedział, że sytuacja nie jest komfortowa i dlatego Rada 

spotyka się w sobotę, by podjąć niezbędne środki zaradcze.  

Pani Teresa Zejma, członek Rady, poprosiła o wyjaśnienie, czy w takim razie  

w Śląskim OW NFZ aktualnie nie ma nikogo, kto mógłby podejmować wiążące decyzje  

i jak można temu zaradzić. Pan Damian Jakubik odpowiedział, że z prawnego punktu 

widzenia sytuacja jest zabezpieczona, gdyż na piątek upoważniony do składania 

oświadczeń woli był jeden z naczelników.  

Pan Łukasz Falgier poinformował, że p.o. Prezesa NFZ poprosił go w rozmowie 

telefonicznej, by po zaopiniowaniu wniosku o odwołanie Pana Grzegorza Nowaka 

zamknął posiedzenie i otwarł nowe, na którym zostanie przedstawiona kandydatura osoby 
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mającej pełnić obowiązki dyrektora Śląskiego OW NFZ do czasu obsadzenia tego 

stanowiska w drodze konkursu.  

Pan Jerzy Pieniążek po uzyskaniu od Przewodniczącego zgody na wygłoszenie 

oświadczenia oznajmił, że nie wnikając w problemy personalne Śląskiego OW NFZ, 

środowisko lekarskie odczuwa niepokój co do formy  załatwiania spraw. W opinii Śląskiej 

Izby Lekarskiej brakuje transparentności informacji dotyczących tego, co dzieje się  

w Narodowym Funduszu Zdrowia. Obecne zawirowania personalne nie są pierwszymi, 

jakie Izba obserwuje i budzi to wielki niepokój środowiska lekarskiego.  

Przewodniczący Rady poprosił o pięć minut przerwy i zaprosił Członków Rady na 

rozmowę do pomieszczenia obok.  

Po przerwie Pani Bożena Gawryluk zgłosiła wniosek o przesunięcie głosowania  

w sprawie zaopiniowania wniosku o odwołanie Dyrektora Grzegorza Nowaka na termin, 

którego ostateczna datą będzie dzień 18 lutego 2014 r. Pan Łukasz Falgier poddał 

wniosek wiceprzewodniczącej pod głosowanie. Za jego przyjęciem głosowała jedna 

osoba, sześć było przeciw. Następnie Pan Przewodniczący zarządził rozpoczęcie tajnego 

głosowania w sprawie zaopiniowania wniosku Prezesa NFZ z dnia 4 lutego br. znak: 

NFZ/CF/GPF/W/03477/DJK w sprawie odwołania Pana Grzegorza Nowaka ze 

stanowiska Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach. Po 

podliczeniu głosów stwierdził, że Rada podjęła decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu 

przedmiotowego wniosku stosunkiem głosów 5 za, 1 przeciw przy 1 wstrzymującym się. 

Niniejszym Rada Śląskiego OW NFZ w wyniku prawidłowo przeprowadzonego tajnego 

głosowania podjęła uchwałę nr 7/IV/2014 w sprawie zaopiniowania odwołania Pana 

Grzegorza Nowaka ze stanowiska Dyrektora Śląskiego OW NFZ, która stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.  

Pan Tomasz Kędziora wyraził zrozumienie dla pilnego trybu zwołania obrad, ale 

jednocześnie podzielił się nadzieją, że na przyszłość Rada będzie informowana  

o posiedzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym zapoznać się z treścią 

materiałów dotyczących poruszanych podczas nich tematów.  

Pani Bożena Gawryluk zwróciła się o wyjaśnienie, czy wynik  

głosowania tajnego jest decydujący i czy całość uchwały nie powinna zostać 

przegłosowana przez członków Rady dodatkowo w trybie jawnym. Pan Łukasz Falgier 

poprosił o odpowiedź w tej sprawie Dyrektora Biura Prawnego Centrali NFZ Pana 
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Damiana Jakubika, który stwierdził, że procedury regulują regulaminy rad oddziałów  

a te Rady, w których posiedzeniach poświęconych odwołaniom uczestniczył, nie 

głosowały odrębnie uchwał. Wątpliwości wiceprzewodniczącej Bożeny Gawryluk w tym 

przedmiocie nie podzielili pozostali członkowie Rady Śląskiego OW NFZ.  

Pani Anna Kruczek, członek Rady, zaproponowała, by do treści uchwały dopisać 

punkt odzwierciedlający fakt, że nie została ona podjęta jednogłośnie. Pani Bożena 

Gawryluk zgłosiła wniosek formalny, by w treści uchwały zawrzeć punkt dotyczący braku 

jednomyślności. Pan Tomasz Kędziora zaznaczył, że jego zdaniem jest to naruszenie 

prawa Rady co do tajności głosowania. Przewodniczący Falgier zaproponował, by Rada 

podjęła dodatkową uchwałę, w której wyraża stanowisko odnośnie odwołania Dyrektora 

Oddziału i jego okoliczności oraz apeluje do Prezesa NFZ o podjęcie działań mających na 

celu szybkie uzdrowienie sytuacji. Pan Łukasz Falgier zasugerował, że do prac nad 

uchwałą można by przystąpić po wycofaniu wniosku zgłoszonego przez Panią Bożenę 

Gawryluk. Wiceprzewodnicząca ponowiła prośbę o zarządzenie przegłosowania 

przedmiotowego wniosku. Przewodniczący Falgier przeprowadził głosowanie 

zaznaczając, że ma jednak spore wątpliwości co do jego zasadności. Za zmianą treści 

uchwały polegającej na dopisaniu punktu mówiącego, że Rada nie podjęła uchwały 

jednogłośnie opowiedziały się dwie osoby. Czterech członków Rady było przeciw, jeden 

wstrzymał się od głosu. Tym samym wniosek formalny został odrzucony.  

Przewodniczący powrócił do propozycji podjęcia uchwały w sprawie zajęcia 

stanowiska dotyczącego odwołania Dyrektora. Po uzyskaniu zgody członków Rady co do 

podjęcia prac nad jej treścią zarządził przerwę i zaprosił do ich rozpoczęcia. 

Pan Jerzy Pieniążek w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej oraz Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach poprosił o udostępnienie kopii wniosku Prezesa 

NFZ z dnia 4 lutego br. znak: NFZ/CF/GPF/W/03477/DJK w sprawie odwołania 

Pana Grzegorza Nowaka ze stanowiska Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego 

NFZ  

w Katowicach i niezwłocznie je otrzymał. 

Po zakończeniu przerwy i powrocie na salę obrad Przewodniczący odczytał treść 

wypracowanego stanowiska Rady oraz projekt uchwały w sprawie jego zajęcia. W wyniku 

prawidłowo przeprowadzonego głosowania Rada Śląskiego OW NFZ stosunkiem głosów 

6 za przy 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr 8/IV/2014 w sprawie zajęcia 
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stanowiska dotyczącego odwołania Pana Grzegorza Nowaka ze stanowiska Dyrektora 

Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Uchwała wraz z załącznikiem stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.  

 

 

Ad.III.4. 

Pani Teresa Zejma poprosiła o informację w sprawie zakresu kontroli 

przeprowadzonej przez Centralę NFZ w Śląskim OW NFZ. Pan Damian Jakubik 

wytłumaczył, że nie ma przy sobie dokumentów w tej sprawie i dlatego nie przytoczy 

zakresu kontroli dokładnie, ale dotyczy on procesu kontraktowania, przebiegu realizacji 

umów i ich wypowiedzenia podmiotom EuroMedic Medical Center dr n. med. Tomasz 

Ludyga i NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne Janina Leśnik-Ludyga oraz 

prowadzenia przez OW NFZ kontroli tych świadczeniodawców i korespondencji w ww. 

sprawach.    

 

Ad.III.5 

 Wobec braku kolejnych pytań Przewodniczący zakończył posiedzenie i zaprosił 

zebranych na kolejne obrady po piętnastominutowej przerwie.  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Śląskiego OW NFZ 

Łukasz Falgier 

 

Protokołowała 

Marzena Wojewoda-Rączka 


