
                      
           P r o j e k t

                   

UCHWAŁA NR XLI/290/14 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 14 listopada 2014 r. 
 

w sprawie wystosowania apelu do Ministra Zdrowia o zwiększenie środków finansowych 

przewidzianych na rzecz Województwa Opolskiego w planie finansowym Narodowego 

Funduszu Zdrowia na rok 2015 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Rada Powiatu Opolskiego zwraca się do Ministra Zdrowia o zwiększenie środków 

finansowych przewidzianych na rzecz Województwa Opolskiego w planie finansowym 

Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015. 

2. Niniejsza Uchwała stanowi poparcie apelu Sejmiku Województwa Opolskiego zawartego 

w Uchwale Nr XLIV/509/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Apelu 

Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie planu finansowego Opolskiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu na 2015 r.”. 
 

§ 2 
 

Uchwałę przekazuje się: 

1. Prezesowi Rady Ministrów, 

2. Ministrowi Zdrowia, 

3. Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia, 

4. Dyrektorowi Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, 

5. posłom i senatorom Województwa Opolskiego, 

6. Wojewodzie Opolskiemu, 

7. samorządom powiatów Województwa Opolskiego, 

8. Związkowi Województw RP. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 
 

 

do Uchwały Rady Powiatu w sprawie wystosowania apelu do Ministra Zdrowia o 

zwiększenie środków finansowych przewidzianych na rzecz Województwa Opolskiego w 

planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015. 

 

 Plan finansowy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia na rok 2015 zakłada zmniejszenie środków finansowych w stosunku do planu na rok 

2014. Obecnie dostęp mieszkańców Powiatu Opolskiego do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych jest i tak znacznie utrudniony, a dodatkowe obniżenie 

nakładów jeszcze bardziej ograniczy dostępność i wydłuży czas oczekiwania pacjentów na 

usługi medyczne. Taka sytuacja przyczynia się do migracji pacjentów do innych województw, 

gdzie jest krótszy czas oczekiwania na realizację specjalistycznych zabiegów. Wpływa to 

jednak na dodatkowe utrudnienia oraz obciąża finansowo mieszkańców naszego powiatu.  

Dodatkowo w planie finansowym na 2015 r. zaplanowano zwiększenie środków na rezerwę 

na świadczenia opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych, co wpływa na 

zmniejszenie nakładów na realizację świadczeń zdrowotnych na terenie Województwa 

Opolskiego na rzecz naszych mieszkańców. Sytuacja ta stwarza ryzyko preferowania w 

dostępie do świadczeń medycznych pacjentów spoza Opolszczyzny. 

Obniżający się wskaźnik demograficzny na terenie Opolszczyzny spowodowany 

migracją młodych obywateli oraz spadkiem liczby urodzeń powoduje, że w społeczeństwie 

dominują osoby starsze, które częściej korzystają z opieki medycznej a koszty ich leczenia są 

zdecydowanie wyższe. Prawidłowo stworzony algorytm podziału środków, powinien 

uwzględniać nie tylko liczbę ubezpieczonych, ale przede wszystkim rzeczywiste potrzeby 

społeczeństwa i koszty leczenia pacjentów. 

 

 

 


