
UCHWAŁA NR IV/45/5/2013
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie 
przyjęcia rezolucji w sprawie planu finansowego 

Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok

Na podstawie art. 18 pkt 20 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.)
oraz § 18 a ust. 2 pkt 1 

Statutu Województwa Śląskiego 
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego 
uchwala:

§ 1. Przyjmuje się rezolucję w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok, 
stanowiącą załącznik do uchwały. 

§ 2. Rezolucję przekazuje się do Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego

Andrzej Gościniak
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Załącznik do uchwały Nr IV/45/5/2013 
Sejmiku Województwa Śląskiego 
z dnia 19 grudnia 2013 r. 

REZOLUCJA 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 19 grudnia 2013 roku 
w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia 

na 2014 rok 

W związku z zatwierdzeniem planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok, który stanowi 
o podziale środków finansowych pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, Sejmik 

Województwa Śląskiego wyraża dezaprobatę oraz głębokie zaniepokojenie sposobem ich rozdysponowania, gdyż 
jego konsekwencją jest nierówne i niesprawiedliwe traktowanie poszczególnych oddziałów wojewódzkich. 

Województwo śląskie wyróżnia się szczególnie wysokimi wskaźnikami zachorowalności i umieralności 
mieszkańców, a przeciętne trwanie życia jest jednym z najkrótszych w Polsce. Wiedza ta nie znajduje 
odzwierciedlenia w wysokości kontraktów uzyskiwanych przez funkcjonujące w regionie podmioty lecznicze. 
Stosowany przez NFZ algorytm podziału środków finansowych, powoduje od wielu lat niedofinansowanie śląskich 
jednostek ochrony zdrowia, w szczególności dużych szpitali wielospecjalistycznych, dla których Województwo 
Śląskie jest podmiotem tworzącym. Konsekwencją takiej sytuacji jest brak możliwości zapewnienia 
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom regionu w sposób właściwy i zgodny z rzeczywistymi potrzebami. 

Podobnie jak w latach ubiegłych placówki medyczne będą zmuszone zmagać się z trudnościami ekonomicznymi 
wynikającymi ze zbyt niskiej wartości umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w odniesieniu do liczby 
pacjentów wymagających hospitalizacji lub porady lekarza specjalisty. Wskazane uwarunkowania nie są możliwe 
do zaakceptowania, biorąc pod uwagę wartość środków finansowych przeznaczonych dla innych oddziałów 
wojewódzkich NFZ, które znacząco i w sposób nie znajdujący uzasadnienia różnicują poszczególne regiony kraju. 

W sposób szczególny należy zwrócić uwagę na ogromne niedofinansowanie świadczeń medycznych w dziedzinie 
psychiatrii. Statystyki w tym zakresie są alarmujące, zauważalny jest stały wzrost zapotrzebowania na usługi 
zdrowotne zarówno w lecznictwie stacjonarnym oraz opiekuńczo-leczniczym jak i ambulatoryjnym. 
Niezrozumiałym jest różnicowanie placówek świadczących w różnych województwach te same usługi medyczne 
według różnych wartości punktu za tożsame świadczenia zdrowotne psychiatryczne. Wycena stosowana przez NFZ 
nie odzwierciedla w żadnym stopniu rzeczywistych kosztów, wynikających z obowiązku udzielania świadczeń 
i prowadzi do zagrożenia zdrowia pacjentów oraz bezpieczeństwa publicznego. Nie znajduje uzasadnienia 
różnicowanie wartości stawek, gdyż wszyscy pacjenci wymagają jednakowego zaangażowania ze strony kadry 
medycznej, a także zapewnienia właściwych warunków leczenia, pobytu w oddziale czy wyżywienia, stąd 
konieczne jest ujednolicenie wartości punktu we wszystkich województwach. 

Podobne problemy występują w dziedzinie psychiatrii dziecięcej, która pomimo niewielkiej liczby ośrodków 
zapewniających opiekę zdrowotną dzieciom i młodzieży na wysokim poziomie, jest również w wielkim stopniu 
niedofinansowana. Przy obecnie funkcjonującym sposobie wyceny świadczeń, uzyskiwane przez podmioty 
lecznicze przychody nie wystarczają na pokrycie ponoszonych przez placówki kosztów działalności medycznej. 
Niepokojące są również sygnały o zamiarze wprowadzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia kolejnych 
wymogów dotyczących personelu medycznego, które nie znajdują pokrycia w proponowanych wartościach 
kontraktu. 

Sejmik Województwa Śląskiego kwestionuje proponowany podział środków finansowych przeznaczonych na 
ochronę zdrowia w 2014 roku jako krzywdzący podmioty lecznicze naszego regionu. Konieczna jest weryfikacja 
planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zapewnienia dyrektorom placówek medycznych 
uzyskania kontraktów w wysokości wystarczającej dla utrzymania stabilności ekonomicznej zarządzanych 
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zakładów, a mieszkańcom województwa śląskiego równego dostępu do świadczeń zdrowotnych i poczucia 
bezpieczeństwa w tym jakże istotnym zakresie. 

Do wiadomości: 

1. Prezes Rady Ministrów Pan Donald Tusk 

2. Minister Zdrowia Pan Bartosz Arłukowicz 

3. Prezes NFZ
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