
WSSM.0003.3.2022 

Kalisz 26.05.2022r.  

 

Pan

Marcin Małecki

Radny Rady Miasta Kalisza  

 

Szanowny Panie Radny,

w nawiązaniu do Pana interpelacji z 31 marca 2022 r. informuję, że 12 i 23 

maja 2022 r. otrzymałem odpowiedzi na moje pytania, skierowane do Wojewody 

Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Poznaniu, na temat realizacji świadczeń opieki zdrowotnej 

w zakresie medycyny sportowej. Z uzyskanych informacji wynika, że Miasto nie 

może zakupić świadczeń gwarantowanych w zakresie medycyny sportowej. 

Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia wskazuje, że podmiot 

świadczący usługę w powyższym zakresie tj. Niepubliczny Specjalistyczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej „Art. & Med.” nie wykorzystał w ramach umowy pełnej 

zakontraktowanej kwoty. Dodatkowo poinformowany zostałem, iż Wielkopolski 

Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu „na bieżąco monitoruje poziom 

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń w zakresie 

medycyny sportowej. Ponadto jeszcze przed wygaśnięciem umów w rodzaju 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna tj. przed 1 lipca 2023 r., z uwagi na 

konieczność zaplanowania i prowadzenia postępowań konkursowych, poddane 

zostaną szczegółowej analizie potrzeby zdrowotne pacjentów oraz stan 

zabezpieczenia/zwiększenia dostępności mieszkańców do poradni 

specjalistycznych”. 

Łączę wyrazy szacunku

                                                                     Prezydent Miasta Kalisza
    /…/

  Krystian Kinastowski       



WSSM.0003.3.2022 
Kalisz 11.04.2022r.  
 

Pan
Marcin Małecki
Radny Rady Miasta Kalisza  
 

W odpowiedzi  na  Pana interpelację  z  dnia  31.03.2022r.  (data  wpływu do  Urzędu
07.04.2022r.)  dotyczącą  Programu  Medycyny  Sportowej  dla  Miasta  Kalisza  uprzejmie
wyjaśniam,  iż  informacje  nt.  rezygnacji  z  realizacji  programu  zostały  szczegółowo
przedstawione w odpowiedzi z dnia 31.10.2019r. o nr WSSM 0003.16.2019.  

Powyższa tematyka była także podejmowana przez Zespół konsultacyjny ds. ochrony
zdrowia  podczas  posiedzenia  w  dniu  07.10.2020r.  Członkowie  Zespołu  zobowiązali
Prezydenta Miasta Kalisza do złożenia zapytania nt. możliwość realizacji programu zgodnie z
art. 9a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Otrzymałem
informację, iż Agencja nie jest upoważniona do wydawania wiążących interpretacji przepisów
prawa w przedstawionym zakresie, a mapy potrzeb zdrowotnych i priorytety dla regionalnej
polityki zdrowotnej, które mogłyby być podstawą do realizacji takich badań, nie zawierały
informacji na powyższy temat. 

Dnia 17 grudnia 2021r. ogłoszony został nowy „Wojewódzki Plan Transformacji na
lata 2022-2026”. Dokument jednoznacznie nie określa, czy istnieje możliwość finansowania
dla  mieszkańców  świadczeń  gwarantowanych  w  zakresie  medycyny  sportowej.  Wobec
powyższego  wystosowałem  odpowiednie  pismo  do  Wojewody  Wielkopolskiego  celem
doprecyzowania  tematu.  Dodatkowo  wystosowałem  pismo  do  Narodowego  Funduszu
Zdrowia  -  Oddział  Wielkopolski  celem  ustalenia,  czy  na  obszarze  województwa
wielkopolskiego istnieje słaba dostępność w zakresie medycyny sportowej mając na uwadze,
że  w Kaliszu  kontrakt  z  Narodowym Funduszem Zdrowia  o  udzielenie  świadczeń  opieki
zdrowotnej- ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie medycyny sportowej posiada
jeden niepubliczny podmiot ( kontrakt realizowany do 30.06.2023r.). 

Jako  Prezydent  muszę  działać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa.
Jednocześnie  podzielam  opinię,  iż  badania  dla  młodych  sportowców  powinny  być  łatwo
dostępne  celem  wyeliminowanie  przypadków  uprawiania  sportu  przez  młodzież  ze  złym
stanem  zdrowia  oraz  dopuszczanie  do  zawodów  zawodników  całkowicie  zdrowych,
spełniających  określone  przepisami  normy  medyczne.  Biorąc  powyższe  pod  uwagę  po
otrzymaniu  pozytywnej  odpowiedzi  zarówno  od  Wojewody  Wielkopolskiego  jaki  i  z
Narodowego Funduszu Zdrowia - Oddział Wielkopolski rozważę możliwość sfinansowania
kosztów związanych z przedstawianym tematem. 

                                                                                                                       w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
     Wiceprezydent Miasta Kalisza       



Kalisz, 31.03.2022 roku 

 

Marcin Małecki   

Radny Rady Miasta Kalisza 

Sz. P. 

Krystian Kinastowski 

Prezydent Miasta Kalisza 

 

 

 

INTERPELACJA 

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie 
przywrócenia programu bezpłatnych badań sportowych dla mieszkańców Kalisza 
do 23 roku życia. 
 
 
 

W związku z problemem jaki spowodowało zakończenie powyższego miejskiego 
programu, proszę o przywrócenie w 2023 roku badań dla najmłodszych kaliskich 
sportowców. Obecne funkcjonowanie tych badań wyłącznie przez NFZ jest sporym 
problemem dla dzieci i młodzieży przygotowującej się do zawodów sportowych. 
Powyższe badania muszą być odnawiane przez najmłodszych sportowców, co 6 
miesięcy, a uprawnieni do tego od niedawna, lekarze rodzinni i pediatrzy, nie czują 
się kompetentni w tej sprawie i w większości nie chcą takich badań uaktualniać . 
Ponadto większość związków sportowych, nie honoruje książeczek zdrowia 
sportowca, podpisanych przez lekarza rodzinnego czy pediatrę. Przy tej ilości klubów 
sportowych i młodych sportowców, dostanie się do lekarza sportowego na NFZ w 
terminie poprzedzającym kolejne zawody, graniczy z cudem. Przypomnę tez, że takie 
badania należy aktualizować co 6 miesięcy. Pozostaje wyłącznie wizyta prywatna u 
lekarzy zajmujących się medycyna sportową , a i wtedy trzeba poczekać na wolny 
termin. Tymczasem część klubów rozgrywki i zawody sportowe ma nawet kilka razy 
w miesiącu, a bez ważnych badań sportowych, start w takich zawodach jest 
niemożliwy. Uprzejma prośba o przywrócenie, dobrze działającego wcześniej, 
miejskiego programu dofinasowania przez Kalisz badań dla najmłodszych Kaliszanek 
i Kaliszan. 
 
 
 
 

 
                                                                                                     

                                                                                             

Z wyrazami szacunku 

Marcin Małecki  

Radny Rady Miasta Kalisza 


