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Protokół nr 14/16 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,  
z dnia 15 lutego 2016 r. 
 
1. Otwarcie posiedzenia.  

Przewodnicząca Komisji p. Bernadeta Hordejuk otworzyła obrady kolejnego 
posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny                        
i Sportu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stwierdzając quorum powitała  
zaproszonych gości i członków komisji. 

  
Załącznik nr 1,2 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 
 
 Przewodnicząca Komisji odczytała porządek posiedzenia, który przedstawiał się 
następująco: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad.  

3. Możliwości sięgnięcia po środki unijne  z nowej perspektywy finansowej dla 
podstawowej opieki  zdrowotnej – informacja Departamentu Polityki 
Regionalnej.  

4. Zaopiniowanie materiałów na XIV Sesję Sejmiku;  
 Projektu uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w roku 2016. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
Projekt planu pracy komisji na rok 2016. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
7. Zakończenie posiedzenia. 

 
Przewodnicząca komisji zapytała o uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia. 

Uwag nie zgłoszono porządek przyjęto jednogłośnie. 
 

3. Możliwości sięgnięcia po środki unijne  z nowej perspektywy finansowej dla 
podstawowej opieki  zdrowotnej. 
 
  Głos zabrała Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej p. Dorota Kopeć, 
która  przedstawiła możliwości wsparcia podstawowej opieki zdrowotnej                       
i specjalistki. Na początek przedstawiła jak sprawy zdrowotne zostały ujęte w RPO. Łącznie 
przewidziano alokację 53 mln euro, na przedsięwzięcia infrastrukturalne, ta alokacja jest 
zdecydowanie mniejsza niż w latach 2007-2013, bo na te przedsięwzięcia jest kwota 22 mln 
euro. Pani Dyrektor ma nadzieję, że uda się zatwierdzić kryteria na najbliższym posiedzeniu 
Komitetu Sterującego ds. Zdrowia, który jest planowany na dzień  26 lutego br. na projekty e-
zdrowie. W osi X aktywne  i zdrowe starzenie się społeczeństwa w ramach którego 
przewidywane są różne programy profilaktyczne   i alokacja 6 mln euro i oś XI kwota 
alokacji 3 600 000 euro i 270 000 euro  na projekt ZIP Olsztyna. Dodała, iż ten okres 
programowania jest dość trudny jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną. Bardzo ważnym ciałem 
jest Komitet Koordynacyjny ds. Zdrowia, którego rolą jest koordynowanie działań służących 
zdrowiu. Ten komitet zatwierdza kryteria realizacji projektu na poziomie regionu. Bardzo 
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ważną rzeczą są mapy potrzeb przygotowywane na szczeblu krajowym.                       
W tej chwili powstały dwie takie mapy w dziedzinie kardiologii i onkologii. Kolejne mapy 
powinny być zatwierdzone do końca roku stąd jest pewna trudność                       
w przygotowaniu kryteriów wyboru projektu. W przypadku działania rozwój 
specjalistycznych usług medycznych, katalog beneficjentów jest bardzo szeroki i kolejno 
zaczęła wymieniać  grupy.  
 
 Przewodnicząca Komisji zapytała o kościelne osoby prawne?  
 

Dyrektor p. Kopeć powiedziała, iż takich beneficjentów nie mają w katalogu. Pani 
Dyrektor zastanawia się, czy te osoby nie będą się wpisywać w katalog podmiotów 
leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków 
publicznych. Jeżeli chodzi o specjalistyczne podmioty to przewidziane jest wsparcie i mówi 
się o szerokim katalogu, doposażeniu, zakupie sprzętu, wyposażenia. Podkreślone jest, że 
budowa nowej infrastruktury przewidziana jest tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zakres 
wsparcia jest szeroki, ale alokacja jest niewielka i kryteria będą rygorystyczne.  

 
Członek Zarządu p. Marcin Kuchciński dodał, iż pojawiają się pogłoski, że to 

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje kryteria do RPO, które miałyby być nakładką na nasze 
kryteria. I mniejsze szpitale powiatowe będą miały problem ze spełnieniem tych kryteriów. W 
mapie kardiologicznej jest powiedziane, że jest dobrze jeżeli chodzi o rozmieszczenie tych 
usług, ale nie jeżeli chodzi o jakość usług. Jednak on obawia się, iż to stwierdzenie może 
spowodować, iż nie będziemy mogli w kardiologię inwestować.  
 

Przewodnicząca Komisji wyraziła dygresję, iż ogłoszono konkursy w ramach 
infrastruktura i środowisko na lądowiska, ale szpitale powiatowe nie sięgną po te środki. 

 
Radna p. Teresa Krajewska zapytała do kiedy można składać te aplikacje? 
 
Członek Zarządu p. Marcin Kuchciński wyjaśnił, iż z tego co wie, to pierwsza 

alokacja jest w grudniu. 
 
Dyrektor p. D. Kopeć powiedziała iż uruchomienie konkursu planują w grudniu 2016 

r. z uwagi na mapy potrzeb które mają powstać. Przygotowując kryteria oczekiwali, 
wskazania miejsc, gdzie takie obiekty infrastrukturalne powinny powstawać. Mają podane 
ogniska chorobowe i trudno na tej podstawie stwierdzić jaka jest infrastruktura. W RPO 
wskazano główne choroby, które są przypadłością naszego województwa; choroby 
nowotworowe,  odkleszczowe, układu krążeniowego, choroby i zaburzenia psychiczne, 
choroby układu  kostno-stawowego i mięśniowego , układu oddechowego. W przypadku POZ 
nie przygotowano jeszcze kryteriów wyboru projektów, ani uszczegółowienia w tym zakresie 
ponieważ praca jest uzależniona od map potrzeb. Mamy tylko zapis ogólny, iż interwencja 
będzie ukierunkowana na wszystkie problemy zdrowotne dorosłych i dzieci. I daje to szeroki 
wachlarz do przygotowania szczegółowego opisu osi priorytetowej w tym zakresie.  

 
Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, iż harmonogram konkursów wisi na stronie i jest 

aktualizowany. 
 
Dyrektor p. D. Kopeć powiedziała, iż ich obowiązkiem jako instytucji zarządzającej 

jest do końca listopada przygotować harmonogram na kolejny rok. Następnie Pani dyrektor 
podała link do strony na której zawarte są wszystkie informacje dotyczące RPO.  
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Szczegółowy opis osi priorytetowej chcą zrobić    w połowie br. Kolejna oś to działanie 3,2 e-
zdrowie, gdzie jest duża alokacja. 

 
Członek Zarządu p. Marcin Kuchciński dodał, iż istnieje możliwość zmiany alokacji.  
 
Głos zabrał Kierownik Biura Programowania Departamentu Polityki Regionalnej p. 

Paweł Kaszubski, który wyjaśnił, iż  w ramach tego działania mają 3 projekty; e- usługi w 
placówkach ochrony zdrowia, cyfryzacja dokumentacji medycznej placówek ochrony 
zdrowia, wprowadzanie systemów udostępniania zasobów o zdarzeniach i rejestrów 
medycznych. Kolejno omówił poszczególne działania.  

 
Radna p. T. Krajewska zapytała, kto ma szanse sięgnąć po te pieniądze? 
 
Kierownik p. P. Kaszubski wyjaśnił, iż środki mogą być na szpitale wojewódzkie jak i 

na POZ.  
 
Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia p. Janusz Pieńkowski wyjaśnił, iż całe to 

finansowanie skierowane jest na e-usługi. Zaplanowano w RPO wspierać wszystkie podmioty 
lecznicze w realizacji pewnych wymogów ustawowych i takim wymogiem ustawowym jest 
prowadzenie dokumentacji medycznej wyłącznie   w sposób cyfrowy. W części 3  konkursy 
nie będą w pełni realizowane ponieważ projekt budowania ogólnopolskiej platformy o 
wymianie informacji o zdarzeniach medycznych pacjentów  zakończył się porażką. 
Stworzenie e-recepty planowane jest na rok 2017, a e- skierowania na rok 2018.  

 
Radny p. Tadeusz Politewicz powiedział, iż cyfryzacja dokumentacji to dobra rzecz, 

ale w czasie jej wprowadzania szpitale opierają się o dokumentację papierową.  
 
Członek Zarządu p. M. Kuchciński stwierdził, iż dokumentacje w systemie 

elektronicznym funkcjonują we wszystkich szpitalach, natomiast e- zdrowie służy 
podwyższaniu jakości tych usług.  

 
Radna p. W. Paczkowska dodała, ze jeżeli pozyska się pieniądze z NFZ  to swoje 

środki można przeznaczyć na coś  innego. 
 
Radna p. Jadwiga Król zapytała, czy jest jakaś komórka w urzędzie, która pomogłaby 

napisać osobą zainteresowanym projekt. 
 
 
Dyrektor p. D. Kopeć powiedziała, iż w Urzędzie takiej komórki nie ma są za to 

komórki informacyjne, które wyjaśnią wątpliwości.  

Głos zabrała Dyrektor Biura Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekarzy 
Pracodawców „Porozumienie Zielonogórskie” p. Bożena Zyskowska, która podziękowała, za 
to że POZ-ty znalazły się w RPO. W planie działań na rok 2016 zaplanowano konkurs robót 
budowlanych i wyposażenia  w narządzi 13, które wskazuje beneficjentów na szpitale 
regionalne  Zapytała, czy przewidywana jest zmiana planu, gdzie narzędzie 14 będzie 
umożliwiało aplikowanie o środki  i kiedy będą takie kierunki ogłaszane? 
 

Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia p. J. Pieńkowski wyjaśnił, iż roku 2016 będzie 
konkurs dotyczący działania 9 z kwotą alokacji 5 mln euro na doposażenie placówek 
medycznych w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, budowę i rozbudowę, modernizację 
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i dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych   i niepełnosprawnych, inwestycje w 
obiekty i zakupy wyposażenia oraz zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej.  

 
Pani  Bożena Zyskowska powtórzyła, iż narzędzie 13 skierowane jest do szpitali, 

natomiast przychodnie p o z będą aplikować, gdy będą w narzędziu 14. W tej sprawie zostało 
złożone  pismo do Marszałka Województwa .  

 
Dyrektor p. D. Kopeć kolejno omówiła programy realizowane przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej oś X –działania 10.7  tam przewidywana jest realizacja 
programów profilaktycznych na opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministra 
Zdrowia w zakresie chorób nowotworowych, chorób układu krążenia, oddechowego oraz 
chorób i zaburzeń psychicznych. Alokacja to kwota  6 mln euro.  

 
Przewodnicząca komisji powiedziała, iż każdy samorząd, który według ustawy może 

opracowywać programy zdrowotne, które powinny mieć opinie AOTMiT na która czeka się 
półtora roku, to jak sięgnąć po te środki nie mając tej opinii? Wpłynął również raport NIK, 
gdzie mówi się, że programy zdrowotne mają być zabrane samorządom. 

 
Kierownik p. P. Kaszubski powiedział, iż uczestniczył w takim spotkaniu 

organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia, gdzie ta sprawa była sygnalizowana. Obiecano, 
iż decyzje będą wydawane szybciej.  

 
Radna p. T. Krajewska zapytała, o działanie 10.7, kiedy będzie można aplikować? 
 
Dyrektor p. D. Kopeć powiedziała, iż to jest uzależnione od tego kiedy te programy 

zostaną opracowane na szczeblu krajowym i mówi się, że to koniec listopada 2016 r., kolejno 
omówiła działanie 2.1 - ułatwienie dostępności do usług zdrowotnych realizowane przez 
ROPS-y. 

 
Członek Zarządu p. Sylwia Jaskulska zapytała, czy Departament Zdrowia pozyskiwał 

informacje nt. potrzeb zdrowotnych w regionie? Czy w ramach wykluczenia społecznego nie 
będzie można negocjować z Komisją Europejską środków na SP ZOZ-y? 

Kierownik p. P. Kaszubski widzi możliwość na etapie przeglądu okresowego 
programu  i rozmowy z komisją nt. alokacji środków  w ramach osi w programie  rozwoju 
regionalnego.   
 

Przewodnicząca komisji podziękowała za przedstawioną informację.  
 

4. Zaopiniowanie materiałów na XIV Sesję Sejmiku;  
 

 Projektu uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016. 

Głos zabrała Z-ca Dyrektora Regionalnej Polityki Społecznej p. Joanna Karpowicz, 
która przedstawiła projekt uchwały.  

 
  Radna p. T. Krajewska zapytała jakiej wielkości to są środki ? 

 
    Z-ca Dyrektora P. J. Karpowicz wyjaśniła, iż w ubiegłym roku były to środki                  

w wysokości 8 mln 200 tys. zł ze środków PFRON w tym roku jeszcze nie mają takiej 
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informacji. Uchwała podjęta określa zadania, a później Zarząd Województwa na podstawie 
potrzeb określa kwoty na poszczególne zadania. 

 
 Radna p. J. Król powiedziała, iż organizacje pozarządowe prowadzą DPS-y, które 

przygotowują młodzież niepełnosprawną do zawodu, zapytała, czy z tego programu  idą na to 
pieniądze?  

 
Z-ca Dyrektora p. J. Karpowicz powiedziała, iż zawsze jest ustalony zakres zadań, które 

mogą być dofinansowane i to wynika z Wojewódzkiego Programu , który jest 
przygotowywany wcześniej i opiniowany przez Sejmik. Tam są priorytetowe zadania, które 
są zlecane w ramach konkursów.  

 
Radna p. J. Król dodała, iż PFRON dofinansowuje, a miasto dodaje do każdego 

uczestnika jakąś kwotę, jednak tych środków DPS-y dostają mało środków.  
 
Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie za w/w projektem uchwały. Za 

pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy obecni członkowie komisji.  
 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 
 Radny p. Marek Szter poruszył temat dotyczący oddziału ortopedycznego                         
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Od pewnego czasu do pana 
radnego dochodzą głosy, że niekoniecznie dobrze tam się dzieje. Atmosfera na oddziale nie 
jest najlepsza jeżeli chodzi o pacjentów. Skierował to pytanie do obecnych na posiedzeniu 
Członków Zarządu, Z-cy Dyrektora Departamentu Zdrowia, czy wiadomo coś na ten temat, 
czy trafiły jakieś skargi?  I jakie zostały podjęte w tej kwestii działania organu prowadzącego. 
Pan radny chciałby uzyskać informację, czy należy się przyjże temu tematowi. 
 
 Przewodnicząca Komisji dodała, iż szpital jest delikatną materią i poruszanie tego 
typu sprawy na komisji, gdzie nie mamy prawa sięgać w niektóre dokumenty jako komisja, 
ani mocy, bo naszymi przedstawicielami w szpitalu jest społeczna rada szpitala. Jest 
bezpośredni przełożony, członek Zarządu i właściwy Departament i oni wyjaśniają jeżeli jest 
to skarga medyczna to wyjaśnia to NFZ, a skargi organizacyjne i dotyczące obiektu 
wyjaśniają bezpośredni przełożeni.  
 
 Członek Zarządu p. M. Kuchciński dodał, iż bezpośrednio odpowiedzialny za 
jednostkę jest dyrektor, który dostaje kompetencje do Zarządu Województwa.  Choć pełni 
swoją funkcje od niedawna, to  takie skargi do Pana Kuchcińskiego nie docierały. Każda tego 
typu uwaga będzie brana pod uwagę. Takie tematy powinna rozpatrywać rada społeczna. 
  
 Radny p. Tadeusz Politewicz powiedział, iż pewne zachowania zależą od kultury 
personelu medycznego i kultury pacjentów. Na każdym oddziale są skrzynki na skargi. Są 
komórki które rozpatrują skargi i wnioski.  
 
 Radny p. M. Szter powiedział, iż przyjmuje przedstawione  argumenty, ale nie 
przyjmuje argumentu, iż komisja zdrowia nie jest do tego by zajmować się takimi sprawami. 
Pan radny chciałby, aby organ założycielski ustosunkował się do sprawy, choć pan radny 
dodał, iż nie twierdzi, że  jest to prawdą. Pan radny chciałby, aby tą sprawą zajęły się 
odpowiednie służby.  
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 Przewodnicząca Komisji zapytała w jaki sposób komisja ma zająć stanowisko jeżeli 
nie zna szczegółów sprawy i jest to anonimowe. Kolejno zapytała, czy osoby które zgłaszały 
skargi do radnego zgłosiły je również Dyrektor Szpitala.  
 
 Radny p. M. Szter dodał, iż nie umie na to pytanie odpowiedzieć.  
 
 Członek Zarządu p. M. Kuchciński ponownie potwierdził, iż na tą chwilę nie dotarły 
do niego żadne skargi na działalność Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w 
Olsztynie. 
 
 Radna p. T. Krajewska dodała, iż należy sprawdzić, czy taka sytuacja miała miejsce. 
To co się zostało zgłoszone to  jest głos troski.  
 
  Przewodnicząca Komisji podkreśliła, iż nie wolno wchodzić w czyjeś kompetencje. 
Poprosiła o poszanowanie Zarządu Województwa  i przestrzeganie kompetencji komisji.  
 
 Radny p. M. Szter uważa, iż jego sprawa, którą poruszył nie była wejściem               
w czyjeś kompetencje. Pan radny ponowił pytanie, czy mamy informację, że na oddziale 
ortopedycznym WSZS w Olsztynie działo się źle? 
 
 Radna p. Małgorzata Kozioł  powiedziała, iż jest w radzie społecznej WSZS w 
Olsztynie i jeżeli będzie w tej sprawie informacja to wówczas po posiedzeniu rady społecznej 
Pani radna przekaże informację na posiedzeniu komisji, czy były jakieś skargi. 
 Członek Zarządu p. Kuchciński powiedział, iż zrozumiał, iż jest to głos                       
w dyskusji, że na coś trzeba zwrócić uwagę. Sprostował, mówiąc iż jest tu niedługo i w tym 
okresie nie miał żadnych skarg.  
  
 Radna p. Król dodała, iż dobrze by było, aby była podkładka na piśmie skierowana 
do rady społecznej z podpisami konkretnych osób.  
 

Projekt planu pracy komisji na rok 2016. 
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż przesłany w porozumieniu z                     

W-M  Oddziałem NFZ  został projekt planu pracy na rok 2016.  Plan będzie głosowany   w 
miesiącu marcu i gdyby ktoś z radnych chciał zgłosić  tematy do planu pracy, to jest to mile 
widziane. 

 
Radna p. Małgorzata Kozioł  wnioskowałaby wniesienie do planu pracy tematu; 

lecznictwo psychiatryczne. Liczbę lekarzy, poradnie chorób psychicznych itp. wiadomo, iż w 
naszym województwie jest mała ilość lekarzy i współpraca jest bardzo ciężka jeżeli chodzi o 
konsultacje.  

 
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby temat wpisać w miesiącu sierpniu i 

zaprosić Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału NFZ. 
 
Radny p. Szter zaproponował, aby temat dotyczący Sportu, który zaproponował 

przesunąć ten punkt i  omawiać w miesiącu październiku.   
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6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 
Przewodnicząca Komisji zapytała o uwagi do protokołu  z ostatniego posiedzenia 

komisji, w związku z brakiem uwag zarządziła głosowanie.                       
Za pozytywnym przyjęciem,  głosowali wszyscy obecni członkowie komisji. 
 

7. Zakończenie posiedzenia. 
 

Po wyczerpaniu  porządku posiedzenia Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim 
obecnym za udział w posiedzeniu  i zakończyła obrady Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki 
Społecznej, Rodziny i Sportu  w dniu 15 lutego 2015 r.  

 
 
 

 
         Przewodnicząca Komisji 
 
 
          Bernadeta Hordejuk 
 
Protokołowała; 
 
Mirosława Baran-Styczyszyn 

 


