
UCHWAŁA nr XVIII/130/08 

RADY GMINY LUBRZA 

z dnia 30 października 2008r. 

 

 

w sprawie wyraŜenia stanowiska dotyczącego likwidacji samodzielności Opolskiego 

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 

113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 

1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r Nr 172, poz. 

1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz.327, 

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111) Rada Gminy Lubrza 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1.  

WyraŜa się negatywne stanowisko w sprawie projektu likwidacji samodzielności Opolskiego 

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiące załącznik do uchwały. 

 

 2. 

Uchwałę przekazuje się Ministrowi Zdrowia oraz opolskim parlamentarzystom. 

 

 3. 

Uchwala wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        Załącznik do uchwały Nr XVIII/130/08 
        Rady Gminy Lubrza z dnia 30.10.2008r. 
 
 

Rada Gminy Lubrza wyraŜa negatywne stanowisko w sprawie planowanego 
wprowadzenia powaŜnych  zmian w funkcjonowaniu całego systemu ochrony zdrowia ustawą 
o państwowym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego ( projekt 
Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2008r.) 
Nazwa projektu sugeruje, Ŝe regulacja dotyczy nadzoru, natomiast projekt zawiera zmiany 
skutkujące na rzecz pacjentów, świadczeniodawców i finansów publicznych, a przykładem 
tego jest wzrost składki na ubezpieczenie społeczne. 
Podział Narodowego Funduszu Zdrowia na kilka mniejszych funduszy, powołanie organu 
centralnej administracji rządowej – Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, a w 
kolejnych etapach umoŜliwienie działalności prywatnym ubezpieczycielom – to główny 
kierunek proponowanych zmian. Planuje się utworzenie siedmiu Towarzystw Regionalnych 
co doprowadzi do wchłonięcia Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia do województwa śląskiego. Koncepcja ta stwarza zagroŜenia dostępności do usług 
medycznych oraz znacznie ograniczy kompetencje Samorządu Województwa. Stąd obawy, Ŝe 
środki przeznaczone na ochronę zdrowia w naszym województwie mogą być ograniczone 
mocą autonomicznych decyzji Publicznego Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowotnych. 
  Projekt ustawy w sposób oczywisty pomniejsza rolę Opolskiego Oddziału NFZ a w 
konsekwencji oznacza  likwidację jego samodzielności. 
Zmiana systemowa, jaką jest podział NFZ na kilka funduszy wymaga dokładniejszej analizy 
ekonomicznej, aniŜeli wynika to z uzasadnienia do projektu ustawy. Nie przekonuje równieŜ 
zapis, Ŝe utworzenie siedmiu Publicznych Towarzystw Ubezpieczeń Zdrowotnych w miejsce 
jednego funduszu z 16 oddziałami spowoduje większą elastyczność na potrzeby zdrowotne 
społeczeństwa. Natomiast oczekiwanie, Ŝe udział przedstawicieli samorządów terytorialnych 
w radach proponowanych Towarzystw, zwiększy polityczną odpowiedzialność samorządów 
za sprawy ochrony zdrowia, naleŜy uznać za bezzasadny. W przypadku województwa 
opolskiego, zgodnie z projektem cytowanej ustawy, tych przedstawicieli byłoby dwóch a w 
przypadku województwa śląskiego sześciu oraz  jeden przedstawiciel właściwego Ministra.      
          Tak ukształtowana reprezentacja w radzie nadzorczej w Ŝadnym wypadku nie 
zabezpiecza interesów ubezpieczonych naszego regionu.  
           NaleŜy dąŜyć do zwiększenia niezaleŜności oddziałów wojewódzkich NFZ, poprzez 
zagwarantowanie podwyŜszonej decyzyjności regionalnej, uwzględniającej lokalne problemy 
ochrony zdrowia. Większe moŜliwości podejmowania decyzji w naszym regionie dadzą 
szanse na efektywniejsze wykorzystywanie środków, jakimi system będzie dysponował.  

Mając na uwadze dobro regionu opolskiego, optymalnym rozwiązaniem byłoby 
uwzględnienie samodzielnej działalności Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia poprzez utworzenie samodzielnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. 
Stanowisko Rady Gminy oparte jest na dotychczasowej ocenie regionalnej polityki 
zdrowotnej. 


