
Uchwała Nr l1lII/2009

Rady Podkarpackiego oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Fundus zu Zdr ow ia

z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie zaopiniowania powołania Pani GraĘny Hejda na stanowisko Dyrektora

Podkarpackiego Oddziału Woj ewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrow ia

Na podstavtie art. 106 ust.10 pkt 11 oraz art' 107 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , (Dz' U. z 2008r. Nr 164'

poz. ]027 ze zm.) w związku z wnioskiem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia

27 listopada 2009r. znak: W22466/JAP

Rada Podkarpackiego oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala' co następuje:

$1

Rada Podkarpackiego oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowja

w wyniku prawidłowo przeprowadzonego tajnego głosowania wstrzymała się od wydania opinii do

wniosku Prezesa NFZ o powołaniu Pani Grazyny Hejdy na stanowisko Dyrektora Podkarpackiego

oddziafu Woj ewódzkie go Narodowe go F undu szu Zdr ow ia w Rzeszow ie.

Rada Podkarpackiego oddziału NFZ ponownie zwraca uwagę na systematycznie pogarszającąsię od

2008 roku sytuację świadczeniobiorców i świadczeniodawców naszego województwa.

Dzielenie składek obywateli według ich przychodów w osławionym algorytmie Rozporządzenia

Ministra Zdrowia z f007 roku' było złamaniem zasady równego traktowania obywateli. Skreślenie

łamiącego KonsĘrtucję algorytmu nie zmieniło na|iczania zaniŻonĄ składki dla oddziatu

Podkarpackiego. Przepis prawny wprowadzający zasadę zamrozenia przychodów oddziałów na |ata

2010 fo|1 na poziomie dotychczasowym, rozciąga zmniejszenie przychodów oddziału

Podkarpackiego NFZ na okres 4 lat. Wzrost przychodów o 38 m|n zł, wobec utraty samych składek



w |atach 2008 -2009 na kwotę około 800 mln zł - nie wliczając pochodnych, np. kosŹów migracji dla

oddziału Podkarpackiego NFZ, jest faktem.

Zmiana Dyrektora oddziafu NFZ nie zmienia ftagicznej sluacji mieszkańców Podkarpacia

i świadczeniodawców usług medycznych. Nalery dokonaó zmian przepisów ustawowych regulujących

świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych oraz aktów wykonawczych.

$2
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady

Podkarpackiego oddziału Woj ewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia


