
UCHWAŁA NR  XLI/835/13 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 
 

w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
dotyczącego finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w 2014 roku.  

 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2013 poz. 596 z późn.zm.)  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 oraz wszystkim Parlamentarzystom RP z terenu Podkarpacia. 
 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 



Załącznik do Uchwały Nr XLI/835/13 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 
 

Stanowisko 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

 
 

Mając na uwadze złożoną i trudną sytuację w zakresie finansowania                        
w Województwie Podkarpackim świadczeń medycznych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia, wynikającą z przyjętego algorytmu podziału środków finansowych na 
poszczególne regiony, w konsekwencji nałożonego przez Konstytucję  obowiązku 
zapewnienia świadczeń medycznych przez jednostki ochrony zdrowia – Sejmik 
Województwa Podkarpackiego wyraża zaniepokojenie niskim, niewystarczającym 
poziomem finansowania świadczeń medycznych dla mieszkańców województwa 
podkarpackiego w 2014 roku. 

  
Przyjęty w planie NFZ podział środków finansowych na poszczególne 

województwa nie likwiduje dysproporcji w podziale środków na leczenie pacjentów              
i w dalszym ciągu dyskryminuje mieszkańców Podkarpacia. Gorsze traktowanie 
przez płatnika (NFZ) świadczeniodawców z Województwa Podkarpackiego pogłębiło 
i pogłębia kryzys dostępności i jakości usług medycznych, a także ujemnie wpływa 
na sytuację ekonomiczną wszystkich podkarpackich podmiotów leczniczych. 
Sytuacja taka stwarza zagrożenie dla ciągłości świadczeń zdrowotnych dla 
mieszkańców regionu. 

 
Podział środków dokonany przez NFZ na 2014 rok powoduje, że nakłady na 

jednego ubezpieczonego w naszym regionie są nadal najniższe w Polsce.  
 

 Niski poziom nakładów na lecznictwo w województwie podkarpackim w roku 
2014 spowoduje zagrożenie funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz zniweczy 
dotychczasowe, ogromne wysiłki, jakie placówki te włożyły w przeprowadzenie                      
u siebie procesów restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych. Taka sytuacja może 
spowodować pogorszenie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych, co 
doprowadzi do powstania zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców naszego 
województwa. 
 

Wycena stawek za punkt rozliczeniowy nie odpowiada rzeczywistym kosztom 
udzielania świadczeń zdrowotnych. Większość procedur jest niedoszacowana, 
często nie pokrywa nawet kosztów używanych materiałów. System kontraktacji musi 
uwzględniać nie tylko cenę, lecz również terytorialność i kompleksowość usług. 
Limitowanie i wartość kontraktowanych świadczeń często powoduje, ze zwiększanie 
liczby usług zamiast poprawiać pogarsza sytuację ekonomiczną placówek. 



Uzasadnione tzw. „nadwykonania” dowodzą tylko niedoszacowania systemu. Trudna 
sytuacja finansowa szpitali uniemożliwia spłatę zadłużenia. W konsekwencji obliguje 
to  samorządy do corocznego pokrywania strat, mimo iż prowadzone przez nich 
działania naprawcze spowodowały zmniejszenie kosztów bieżącej działalności do 
niezbędnego minimum. Proponowane przez NFZ dla podmiotów leczniczych 
województwa podkarpackiego kwoty na sfinansowanie świadczeń medycznych są 
niewystarczające i spowodują dalsze straty jednostek i wzrost ich zobowiązań.  
 

Najwyższą wartością jest zdrowie i życie człowieka, dlatego też priorytetem 
wszystkich instytucji odpowiedzialnych za te wartości jest zapewnienie jak 
najlepszego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez zagwarantowanie 
jego stabilnego finansowania.  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża stanowczy sprzeciw przeciwko 
tego typu sytuacji, godzącej w zasady współżycia społecznego oraz dalszego 
dyskryminowania mieszkańców Podkarpacia w zakresie finansowania świadczeń 
medycznych. 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża przekonanie, że właściwe 

zrozumienie zaistniałego problemu pozwoli Ministrowi Zdrowia oraz Prezesowi 
Narodowego Funduszu Zdrowia na korektę podjętej decyzji. 
 
 



 


