
 PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nr …… z dnia …………

Uchwała Nr  ……../……../2014

Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia …………………….. 2014 roku

w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  dotyczącego kontraktowania  świadczeń  zdrowotnych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz § 35 Statutu Powiatu Kłobuckiego stanowiącego załącznik do
uchwały Nr 233/XXIII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie
Statutu Powiatu Kłobuckiego (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013r., poz. 7117) 

 uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Postanawia  się  przyjąć  stanowisko  dotyczące  kontraktowania  świadczeń  zdrowotnych  przez

Narodowy Fundusz Zdrowia.
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kłobucku.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



                Załącznik do uchwały Nr ……./……./2014  
        Rady Powiatu w Kłobucku
     z dnia …………… 2014 roku

Stanowisko
Rady Powiatu w Kłobucku

dotyczącego kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Rada Powiatu w Kłobucku wyraża swój protest wobec proponowanego przez Śląski Odział

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych na

lata 2014 i lata następne w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczenia 

w pielęgniarskiej  opiece długoterminowej  domowej,  a także w przypadku świadczenia w leczeniu

ortodontycznym dla dzieci i młodzieży. 

Przyznany dla powiatu kłobuckiego poziom finansowania świadczeń zdrowotnych od samego

początku były kwestionowane zarówno przez władze powiatu m.in.  w stanowisku Rady Powiatu  

w  Kłobucku  przyjętym  uchwałą  nr  215/XXI/2013  z  dnia  26 czerwca  2013  roku  w  sprawie

kontraktowania  świadczeń  opieki  zdrowotnej  jak  i  działających  w naszym  powiecie

świadczeniodawców.  Po  przekazanych  postulatach  do  Śląskiego  Oddziału  Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia wartości kontraktu wzrosły, ale i wartości te zwiększyły się również

w innych  powiatach  województwa  śląskiego.  Dysproporcje  w  tym  zakresie  nie  uległy  zmianie,  

a w niektórych zakresach znacznie pogłębiły się istniejące wieloletnie różnice. Potwierdzeniem tego

faktu  jest  postępowanie  konkursowe  na  świadczenia  pielęgnacyjne  i  opiekuńcze  w  zakresie

świadczenia  w  pielęgniarskiej  opiece  długoterminowej  domowej,  z  którego  wynika,  iż  wysokość

środków  przeznaczonych  na  te  świadczenie  dla  powiatu  kłobuckiego  jest  trzykrotnie  mniejsza  

w porównaniu do powiatów z porównywalną lub nawet mniejszą liczbą mieszkańców.  W przypadku

świadczenia w leczeniu ortodontycznym dla dzieci i młodzieży mieszkańcy powiatu tych świadczeń

zostali całkowicie pozbawiani, chociaż do tego roku funkcjonowała poradnia stomatologiczna, która

świadczyła  wcześniej  usługi  w  tym  zakresie.  Z  badań  zlecanych  przez  Ministerstwo  Zdrowia,

dotyczących  stanu uzębienia  u dzieci  i  młodzieży,  jasno płynie  wniosek,  że  ten stan jest  fatalny,

dlatego nie do przyjęcia jest sytuacja, aby świadczenia pochodzące ze środków publicznych nie były

udzielane w powiecie liczącym ponad 86 000 mieszkańców, chociaż miało to miejsce dotychczas. 

Władze Powiatu wielokrotnie zwracały uwagę na występujące dysproporcje i oczekiwaniem

społeczeństwa  było,  iż  w  kolejnym  okresie  kontraktowania  istniejące  dysproporcje  zostaną

zniwelowane.  Analizując  wysokość  kontraktów finansowanych  przez  Śląski  Oddział  Narodowego

Funduszu  Zdrowia  dla  powiatu  kłobuckiego  obrazuje,  że  pacjenci  powiatu  kłobuckiego  są

dyskryminowani  w  przydziale  świadczeń  refundowanych  przez  Narodowy  Fundusz  Zdrowia.  

Na terenie powiatu kłobuckiego w ostatnich trzech latach rozpoczęły działalność podmioty udzielające

świadczeń zdrowotnych, które do 2010 roku były niedostępne dla mieszkańców powiatu. Potencjał

wykonawczy z roku na rok zwiększa się, barierą jest jednak wysokość kontraktu lub jego brak.  



Rada Powiatu w Kłobucku wnosi o dodatkowe przeprowadzenie postępowania konkursowego

na  świadczenia  pielęgnacyjne  i  opiekuńcze  w  zakresie  świadczenia  w  pielęgniarskiej  opiece

długoterminowej domowej oraz na świadczenia w leczeniu ortodontycznym dla dzieci i młodzieży.

Ponadto  Rada  Powiatu  w  Kłobucku  mając  na  względzie  zagwarantowanie  mieszkańcom

powiatu kłobuckiego właściwego dostępu do świadczeń zdrowotnych wnosi o sprawiedliwy podział

środków,  przy  kolejnych  postępowaniach  konkursowych  ogłaszanych  przez  Śląski  Odział

Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. 



Uzasadnienie

do  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Kłobucku  w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  dotyczącego

kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Kłobucku  w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  dotyczącego

kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, został przygotowany ze

względu  na  występujące  dysproporcje  w  finansowaniu  świadczeń  zdrowotnych  na  okres  

od  1  lipca  2014  roku  do  dnia  30  czerwca  2019  roku  w  pielęgniarskiej  opiece  długoterminowej

domowej. W przypadku świadczenia w leczeniu ortodontycznym dla dzieci i młodzieży został tych

świadczeń pozbawiony.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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