
UCHWAŁA NR XVI/292/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia 30 listopada 2015 r. 

 

w sprawie płatności Narodowego Funduszu Zdrowia za zrealizowane 

świadczenia medyczne przez podmioty lecznicze w roku 2015 ponad limity 

zawarte w kontraktach. 

 

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

województwa (Dz. U. z 2015 poz. 1392)  oraz § 19 ust. 2 Statutu   Województwa 

Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.  w sprawie 

uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 28  

poz.1247 z późn. zm.); 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się stanowisko stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała podlega przekazaniu Ministrowi Zdrowia, Prezesowi Narodowego Funduszu 

Zdrowia i Dyrektorowi Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr XVI/292/15 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 30 listopada 2015 r. 

 

Stanowisko  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

 

w sprawie płatności Narodowego Funduszu Zdrowia za zrealizowane 

świadczenia medyczne przez podmioty lecznicze w roku 2015 ponad limity 

zawarte w kontraktach. 

 

Mając na uwadze troskę o życie i zdrowie mieszkańców województwa 

podkarpackiego oraz aktualną sytuację ekonomiczną podmiotów leczniczych, 

a w szczególności szpitali, zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom 

Podkarpacia – Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża zaniepokojenie niskim, 

niewystarczającym poziomem finansowania świadczeń medycznych dla 

mieszkańców regionu w 2015 roku oraz realnym zagrożeniem braku zapłaty przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia za zrealizowane przez podmioty lecznicze 

„nadwykonania”. 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego wielokrotnie protestował przeciw 

polityce godzącej w płynność finansową szpitali, która polega m.in. na płaceniu tylko 

za część świadczeń medycznych wykonanych ponad limity zawarte w kontraktach 

z NFZ oraz zmuszaniu do wielomiesięcznego oczekiwania na powyższe płatności.  

Dotychczas podstawową niewiadomą było to, kiedy szpitale odzyskają 

pieniądze i w jakiej wysokości. W chwili obecnej na skutek wprowadzonego 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 

1400 ze zm.) istnieje duże prawdopodobieństwo, że środki finansowe przeznaczone 

na zapłatę „nadwykonań” mogą być pomniejszone o koszty podwyżek płac dla 

pielęgniarek i położnych.  

 Wprowadzone uregulowania prawne, o których mowa powyżej nie mogą 

odbyć się kosztem braku zapłaty za świadczenia medyczne zrealizowane przez 

podmioty lecznicze ponad limity ustalone w kontraktach z NFZ na rok 2015. 

Doprowadzi to do pogorszenia jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych, co 

w konsekwencji może nawet sprowadzić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców 

województwa podkarpackiego.  

 

 Niniejsze stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego przedstawia 

uzasadnione obawy Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz dyrektorów 

wszystkich publicznych podmiotów leczniczych, a przede wszystkim szpitali 

działających w naszym regionie. 

 



Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża przekonanie, że właściwe 

zrozumienie zaistniałego problemu pozwoli Panu Ministrowi Zdrowia oraz Panu 

Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia na podjęcie właściwych decyzji mających 

na celu zapłatę za zrealizowane w 2015 r. „nadwykonania”.  

 

 


