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Protokół nr 5/IV/2013 

z posiedzenia Rady IV kadencji 

Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  

Narodowego Funduszu Zdrowia  

w dniu 5 grudnia 2013 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, Pani Dorota 

Suchy - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Ekonomiczno-Finansowych, Pan 

Grzegorz Zagórny – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Medycznych, Pan 

Krzysztof Kowalik - Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego.  

Ponadto na posiedzeniu obecny był w punkcie 6. porządku obrad Pan Jacek 

Rembierz – Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej. 

  

III. Porządek posiedzenia Rady : 

1. Otwarcie obrad.  

2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 5 listopada 2013 r. 

4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres od  

1 stycznia do 30 września 2013 roku. 

5. Uchwalenie planu pracy Śląskiego OW NFZ na rok 2014. 

6. Informacja kierownictwa Oddziału dotycząca dynamiki wydatków poniesionych  

przez Śląski OW NFZ w I półroczu 2013 r. w zakresie świadczeń opieki 

zdrowotnej zrealizowanych na podstawie przepisów o koordynacji. 

7. Informacja Dyrektora Oddziału o bieżącej działalności Śląskiego OW NFZ. 
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8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie obrad. 

 

Ad.III.1-2 

Przewodniczący Rady 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 pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad, który w związku z brakiem 

wniosków o jego zmianę został przez Radę jednogłośnie przyjęty.  

 

Ad.III.3. 

Pani Łukasz Falgier stwierdził, że Członkowie Rady otrzymali kopie protokołu  

z poprzedniego posiedzenia i mieli czas, aby się z nim zapoznać. Wobec powyższego 

poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. Członkowie Rady jednogłośnie opowiedzieli 

się za przyjęciem protokołu z obrad Rady Śląskiego OW NFZ w dniu 5 listopada 2013 r. 

W głosowaniu brało udział 7 Członków Rady. 

 

Ad.III.4. 

Pani Dorota Suchy Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych 

przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego Śląskiego OW NFZ za trzy 

kwartały roku 2013 w rozbiciu na poszczególne zakresy świadczeń zdrowotnych, 

informując jednocześnie, że działalność Śląskiego OW NFZ w tym okresie zamknęła się 

dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 381 780,35 tys. zł. Za dziewięć miesięcy 

2013 r. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ uzyskał przychody w wysokości 5 924 814,46 

tys. zł i poniósł koszty w wysokości 5 543 034,11 tys. zł. Pani Dyrektor porównując dane 

z analogicznego okresu roku ubiegłego zwróciła uwagę, że dynamika wzrostu kosztów 

poniesionych przez Oddział w poszczególnych rodzajach świadczeń zdrowotnych była 

podobna. Najwyższy procent realizacji planu finansowego Oddziału do dnia 30 września 

2013 r. odnotowano w następujących rodzajach świadczeń: refundacja środków 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego – 79,53%, podstawowa opieka zdrowotna  

– 73,49 % i rehabilitacja lecznicza – 72,79%. Jednocześnie Pani Dyrektor wyjaśniła, że 



3 

 

w związku z utrzymującą się od dłuższego czasu tendencją szybszej realizacji planu 

finansowego Oddział na bieżąco monitoruje wykonywanie świadczeń w poszczególnych 

rodzajach celem niedopuszczenia do przekroczenia planu finansowego. 

Pani Dyrektor poinformowała także, że w związku ze zbliżającym się końcem 

roku, wzrasta ilość świadczeń wykonanych ponad limit określony w umowach,  

a największą dynamikę nadwykonań w porównaniu do roku 2012 odnotowano  

w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i refundacji 

aptecznej leków. Następnie Dyrektor Suchy omówiła kwestie dotyczące m.in. dynamiki 

oraz rozliczania kosztów świadczeń zdrowotnych zrealizowanych dla pacjentów z innych 

oddziałów w ramach migracji ubezpieczonych. 

Pani Teresa Zejma, członek Rady zauważyła, że procent wykonania planu 

finansowego na 2013 r. w niektórych rodzajach świadczeń jest wysoki i zapytała, czy taka 

sytuacja nie grozi jego przekroczeniem na koniec okresu rozliczeniowego. Dyrektor Suchy 

stwierdziła, że odnotowywano zwiększenie planu finansowego w związku z dodatkowymi 

środkami przekazanymi przez Centralę NFZ na koniec roku. Wyjaśniła, że prowadzone są 

ze świadczeniodawcami renegocjacje umów, a na ich podstawie przygotowywane aneksy 

do nich. Pani Dorota Suchy zwróciła uwagę na wzrost w świadczeniach 

sprawozdawanych do Śląskiego OW NFZ tych oznaczonych jako ratowanie życia.  

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wartość tak oznaczonych 

świadczeń wzrosła o blisko 200%, zaistnieje więc konieczność zawierania ugód sądowych 

ze świadczeniodawcami.   

Pan Tomasz Kędziora, członek Rady, zadał pytanie, czy w zakresie leczenia 

uzdrowiskowego w ujęciu migracji ubezpieczonych Śląski Oddział NFZ odnotowuje 

dochody czy straty. Dyrektor Suchy odpowiedziała, że w związku z faktem, iż na terenie 

województwa znajduje się tylko kilka sanatoriów uzdrowiskowych, w większości 

przypadków dyrektorom innych oddziałów wojewódzkich udzielane jest upoważnienie do 

zakupu świadczeń dla pacjentów z terenu województwa śląskiego. W planie finansowym 

na zabezpieczenie świadczeń z tego zakresu od lat przewidziane jest ok. 70 000 tys. zł, co 

generuje długie okresy oczekiwania na wyjazd – obecnie ok. 26 miesięcy. 

Pan Jerzy Pieniążek, obserwator obrad reprezentujący Okręgowe Rady Lekarskie  

zwrócił uwagę na konieczność uściślenia definicji ratowania zdrowia a ratowania życia, co 
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pomogłoby lekarzom jasno różnicować przypadki, w jakich oznaczają takie świadczenia 

do sprawozdawania. Pani Dorota Suchy wyjaśniła, że Śląski OW NFZ jeśli chodzi  

o rozliczenia finansowe udzielonych przez lekarzy świadczeń zobligowany jest do 

respektowania stosownych ustaw i rozporządzeń w tym zakresie. Wszystkie przywołane 

zapisy dotyczą natomiast nie ratowania zdrowia, a życia i to za te świadczenia wykonane 

ponad limit Fundusz musi świadczeniodawcom zapłacić.  

Pan Łukasz Falgier poprosił o informację, jakim poziomem nadwykonań Śląski 

OW NFZ zakończy najprawdopodobniej rok 2013 r. Dyrektor Suchy odpowiedziała, że 

już po 10 miesiącach można mówić o 406 000 tys. zł. Trudno natomiast wyrokować, jak 

sytuacja będzie wyglądała pod koniec roku. Po dyskusji przedmiotowe sprawozdanie 

zostało przyjęte przez Członków Rady. 

 

Ad.III.5 

W kolejnym punkcie posiedzenia Członkowie Rady omówili przekazany 

w materiałach na posiedzenie projekt planu pracy Śląskiego OW NFZ na rok 2014. Pan 

Tomasz Kędziora zauważył, że wzrasta rola informatyzacji w służbie zdrowia, a w planie 

pracy znajduje się punkt dotyczący informatyzacji w Śląskim OW NFZ. W związku z tym 

prosi o informacje, czy programy komputerowe, z których korzystają placówki medyczne 

są w jakiś sposób koordynowane lub opiniowane przez Fundusz i kompatybilne  

z systemami informatycznymi NFZ. Dyrektor Oddziału Grzegorz Nowak tłumaczył, że 

Oddziały NFZ z systemami zainstalowanymi w placówkach medycznych łączą się jedynie 

w celu przekazywania danych i nie mogą ingerować w proces ich przygotowywania przez 

świadczeniodawcę. Narzędzie do eksportowania danych jest natomiast ogólnodostępne  

i darmowe. 

Przewodniczący Łukasz Falgier zwrócił uwagę na szczegółowość przedstawionego 

Radzie dokumentu i zapytał, czy jest konieczne przygotowywanie aż tak drobiazgowego 

opracowania. Dyrektor Dorota Suchy wyjaśniła, że wzór planu pracy oddziałów oraz 

wytyczne do jego sporządzenia przekazywane są z Centrali NFZ, a uchwalenie planu jest 

obowiązkiem ustawowym Rady.  

Po zapoznaniu się z rzeczonym dokumentem i krótkiej dyskusji Pan Łukasz Falgier 

poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. W wyniku 
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prawidłowo przeprowadzonego głosowania Członkowie Rady podjęli Uchwałę nr 

6/IV/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie planu pracy Śląskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ na rok 2014. W głosowaniu wzięło udział 7 Członków Rady, 

uchwałę podjęto jednogłośnie. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik  do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad.III.6. 

Pan Jacek Rembierz, Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej 

przedstawił ogólne zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na 

podstawie przepisów o koordynacji oraz dynamikę wydatków poniesionych w tym 

zakresie w I półroczu 2013 r. Pan Naczelnik przedstawił szczegółową informację na 

temat dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na 

podstawie przedmiotowych przepisów oraz zasady transportu ekonomicznego 

wyjaśniając, że zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zgoda Dyrektora 

Oddziału na pokrycie kosztów transportu do miejsca zamieszkania lub leczenia w kraju 

wydawana jest w przypadku gdy przewidywane koszty leczenia za granicą w państwie 

członkowskim UE/EFTA przewyższają koszty transportu i leczenia w kraju. 

W dalszej części wystąpienia Pan Jacek Rembierz przedstawił dynamikę wydatków 

poniesionych przez Śląski OW NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej realizowane na 

podstawie przepisów o koordynacji informując, że aktualnie obserwuje się tendencję 

wzrostową ww. wydatków, która spowodowana jest w dużej mierze wzrostem 

świadomości ubezpieczonych dotyczącej możliwości korzystania ze świadczeń opieki 

zdrowotnej na terenie innego kraju członkowskiego UE/EFTA. Aktualnie największa 

liczba pacjentów zagranicznych korzystających z opieki zdrowotnej w Polsce pochodzi  

z Niemiec. Potem kolejno z  Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji i Belgii.  Pan Jacek 

Rembierz zwrócił uwagę na fakt, że od czasu wejścia Polski do UE osoby ubezpieczone  

w NFZ mają prawo do ubiegania się o zgodę na planowane leczenie w innych państwach 

Unii na koszt NFZ. W ubiegłym roku 4 osoby z terenu województwa śląskiego otrzymały 

zgodę Prezesa NFZ na takie leczenie.  
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 Pani Teresa Zejma pytała, czy kwoty przeznaczone na leczenie obcokrajowców są 

w całości zwracane NFZ przez instytucje zdrowotne danego kraju.  

Dyrektor Grzegorz Nowak odpowiedział, że nie zawsze odbywa się to 

bezproblemowo. Pani Dorota Suchy dodała, że rozliczenia tego typu odbywają się na 

poziomie Centrali i w ostatnich latach wzrasta wysokość odzyskanych środków 

finansowych. Po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem i po dyskusji 

przedmiotowa informacja została przyjęta przez Członków Rady. 

 

Ad.III. 7. 

Pan Grzegorz Zagórny, p.o. Zastępcy Dyrektora, informując o bieżących sprawach 

Śląskiego OW NFZ podkreślił, że jedną z najważniejszych aktualnie spraw jest 

aneksowanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej celem zachowania ich 

ciągłości. Na dzień 3 grudnia 2013 r. proces ten zaawansowany jest na poziomie 80%. Na 

świadczenia w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe przeprowadzono konkurs ofert  

i w chwili obecnej świadczeniodawcy nie wybrani do zawarcia umów z Oddziałem mogą 

skorzystać z prawa wniesienia odwołania. W fazie ukończenia jest natomiast procedura 

konkursowa na udzielanie świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne.  

Przewodniczący Falgier zapytał o kolejne planowane do przeprowadzenia 

konkursy nadmieniając, że aneksowanie już zawartych umów wynika z nowelizacji ustawy 

o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych. Poprosił o przygotowanie na 

kolejne posiedzenie Rady Oddziału harmonogramu, według którego będą odbywać się 

procedury konkursowe. Dyrektor Grzegorz Nowak wyjaśnił, że harmonogram został 

przygotowany przez Centralę NFZ. Jak powiedział,  ma jednak nadzieję na renegocjację 

ujętych w nim terminów ze względu na największą ze wszystkich oddziałów liczbę 

świadczeniodawców, a co za tym idzie złożoność i czasochłonność całego procesu 

kontraktowania konieczną do przeprowadzenia w województwie śląskim.  

 

Ad.III.8. 

 Pan Łukasz Falgier odnosząc się do otrzymanego przez członków Rady projektu 

planu pracy Rady Oddziału Śląskiego OW NFZ zaproponował zapoznanie się  
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z dokumentem w terminie do dnia 10 stycznia 2014 r. Poprosił o przekazanie 

ewentualnych uwag i sugestii co do jego ostatecznego brzmienia do Biura Rady.  

 Pan Jerzy Pieniążek poprosił o wyjaśnienie, jak Fundusz traktuje w rozliczeniu 

świadczenia opatrzone zapisem „ratowanie zdrowia i życia”, ponieważ lekarze nie 

udzielając świadczeń określonych w taki właśnie sposób narażają się na pociągnięcie do 

odpowiedzialności zawodowej, podczas gdy w procedurach NFZ mowa jest jedynie  

o „ratowaniu życia”. Podkreślił, że lekarze nie są czasami w stanie przystępując do 

leczenia określić jednoznacznie, czy udzielane świadczenie będzie ratowało życie, lecz nie 

mogą również wykluczyć takiej sytuacji. Zapytał, czy istnieje możliwość 

usystematyzowania tej sytuacji. Dyrektor Grzegorz Nowak odpowiedział, że każda  

z takich spraw musi być rozpatrywana indywidualnie. NFZ jako płatnik prowadząc 

kontrolę tzw. świadczeń oflagowanych u świadczeniodawców, również indywidualnie 

rozpatruje każdy przypadek i niemożliwe jest posługiwanie się żadnym szablonem. Dodał, 

że „flagowanie” następuje na etapie wypisu pacjenta, a więc zakończenia procesu leczenia, 

co powinno dać odpowiedź na to, jak zdefiniować udzielone świadczenie. Problem tego 

typu może występować jedynie na etapie przyjęcia pacjenta do leczenia, co nie jest 

związane z procesem refundacji środków przez NFZ.  

 Przewodniczący Falgier złożył wszystkim obecnym na posiedzeniu oraz 

pracownikom Śląskiego OW NFZ życzenia świąteczne. Dyrektor Grzegorz Nowak 

również złożył zebranym życzenia świąteczne. 

 

Ad.III.9. 

 Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 22 stycznia 2014 r., po czym 

Przewodniczący zakończył obrady. 

 

 

Przewodniczący Rady Śląskiego OW NFZ 

Łukasz Falgier 

 

Protokołowała 

Marzena Wojewoda-Rączka 


