
UCHWAŁA NR 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia  ……………    2018 r. 

 
w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego  

w sprawie zmniejszenia nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych  
pomiędzy województwem opolskim, a innymi regionami Polski 

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

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Rada Powiatu Krapkowickiego popiera Apel Sejmiku Województwa Opolskiego przyjęty 
Uchwałą Nr XXXVI/398/17 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmniejszenia nierówności w dostępie 
do świadczeń zdrowotnych pomiędzy województwem opolskim, a innymi regionami Polski. 
 

§ 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) Wojewodzie Opolskiemu, 
6) Marszałkowi Województwa Opolskiego, 
7) Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Opolskiego, 
8) Posłom i Senatorom RP Województwa Opolskiego, 
9) Samorządom Powiatów Województwa Opolskiego. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR           /2018 

RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 
  

z dnia                             2018 r. 
 

w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego  
w sprawie zmniejszenia nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych  

pomiędzy województwem opolskim, a innymi regionami Polski 
 
 

Chcąc wyrazić swoje zaniepokojenie oraz solidarność z Sejmikiem Województwa Opolskiego, 
Zarząd Powiatu Krapkowickiego przygotował projekt uchwały wyrażający poparcie Rady Powiatu 
Krapkowickiego Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmniejszenia nierówności 
w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy województwem opolskim, a innymi regionami 
Polski. 

Informacja opracowana przez Najwyższa Izbę Kontroli dot. realizacji zadań Narodowego 
Funduszu Zdrowia w 2016 roku wskazuje, że w województwie opolskim odnotowano najniższy 
w Polsce poziom nakładów NFZ w przeliczeniu na 10 tyś. uprawnionych, odbiegający o 6,7% 
od średniej dla kraju. W zestawieniach dotyczących nakładów na leczenie szpitalne i ambulatoryjną 
opiekę specjalistyczną, różnica ta sięga 10%. Różnice te w zestawieniu z najniższą w kraju dynamiką 
wzrostu wydatków na NFZ w przeliczeniu na populację uprawnionych skutkują pogłębieniem się 
różnic i dyskryminacją w dostępie do świadczeń mieszkańców województwa opolskiego, oraz 
są dowodem na nieprawidłowe działanie algorytmu, w oparciu o który dokonywany jest podział 
środków NFZ pomiędzy oddziały wojewódzkie. 

Zmniejszenie finansowych w obszarach, w których stwierdzono ograniczony już dostęp, może 
skutkować poważnymi konsekwencjami zarówno dla pacjenta, jak i podmiotów leczniczych 
w regionie. Jednym z najbardziej niekorzystnych skutków będzie pogorszenie stanu zdrowia 
mieszkańców województwa opolskiego. Ponadto pacjenci chcąc uzyskać pomoc medyczną 
w krótszym czasie, zmuszeni będą do leczenia w innych obszarach Polski. W podmiotach leczniczych 
zaś, pogorszeniu może ulec ich sytuacja finansowa ze względu na zmniejszone możliwości udzielania 
świadczeń przy jednoczesnym wzroście ponoszonych przez nie kosztów. 

Celem zapobieżenia niniejszej sytuacji koniecznym jest podjęcie działań zmierzających 
do poprawy dostępności świadczeń, a tym samym zmniejszenia różnic w tym zakresie pomiędzy 
województwem opolskim, a innymi regionami Polski. Osiągnięcie powyższego jest możliwe przy 
zapewnieniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia finansowania adekwatnego do rzeczywistych potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców.  

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Opolszczyzny, podjęcie 
niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 
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