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Protokół nr 15/16 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,  
z dnia 14 marca  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. Wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych  i jego wpływ na 
finansowanie świadczeń- Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ  
4. Zaopiniowanie materiałów na XV Sesję Sejmiku;  

 Podjęcie uchwały ws. zmian w składach osobowych rad społecznych. 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 Zatwierdzenie  planu pracy komisji na rok 2016. 
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
7. Zakończenie posiedzenia. 

 
Porządek posiedzenia został przyjęty przez aklamację.  
 

3. Wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych  i jego wpływ na finansowanie 
świadczeń - Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ. 
  
Głos zabrał Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ                  

p. Andrzej Zakrzewski, który przedstawił multimedialnie powyższy temat informując, iż 
zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia NFZ proponowane 
podwyżki dla pań pielęgniarek i położnych kształtują się następująco i  wynoszą                       
od 01.09.2015 do 31.08.2016 – 400 zł, od 01.09.2016 do 31.08.2017 – 800 zł.                       
od 01.09.2017 do 31.08.2018- 1200 zł. od 01.09.2018 do 31.08.2019 – 1600 zł. Kolejno 
przedstawił plan finansowy, który jest większy  o 143 mln zł. oraz  zabezpieczenie środków 
finansowych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek  i położnych w Oddziale w 2016 roku wraz 
z prognozą na 2017 rok. Przedstawił propozycje poziomu finansowania umów o udzielenie 
świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016. Na zakończenie przedstawił wzrost wynagrodzeń 
pielęgniarek  i położnych w liczbach w skali całego kraju.   
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 Radny p. Tadeusz Politewicz poinformował, iż część ratowników medycznych pracuje 
jako pielęgniarze, następnie zapytał, czy oni też dostaną podwyżki? 
 
 Dyrektor p. A. Zakrzewski wyjaśnił, iż musi to być pielęgniarka lub położna 
dyplomowana natomiast inne grupy zawodowe próbują się dołączyć do tej ustawy,  negocjują 
z Ministerstwem Zdrowia, aby ich włączyć do grupy uprzywilejowanej.  
 
 Radna p. Grażyna Licznerska zapytała jaka jest średnia wielkość zarobków 
pielęgniarek? 
 

    Dyrektor p. A. Zakrzewski powiedział, iż jeżeli chodzi o średnią krajową to nie ma 
takiej wiedzy, ale jeżeli chodzi o Olsztyn to 2500 zł. do 2800 zł.  jeżeli chodzi                       
o pielęgniarki kontraktowe są to wyższe zarobki. Poprosił radnych, gdyby mieli możliwość 
wnioskowania  o zmianę  struktury tych podwyżek. Dodał, iż jeżeli chodzi o zasobność kadry 
lekarskiej to Olsztyn jest na 2 miejscu w Polsce. 

 
4. Zaopiniowanie materiałów na XV Sesję Sejmiku;  

 

 Podjęcie uchwały ws. zmian w składach osobowych rad społecznych. 
  Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż wpłynął projekt uchwały ws. odwołania i 

powołania nowych kandydatów z ramienia Pana Wojewody  do rad społecznych 
następujących szpitali: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Olsztynie.  Kolejno odczytała kandydatury, a następnie poinformował, iż 
Szef Kancelarii przekazał informację, iż Pan Wojewoda Artur Chojecki złoży rezygnację z 
prac w radzie społecznej działającej przy Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Przemysłowej, a 
kandydat na jego miejsce zostanie podany przed sesją Sejmiku. Następnie Pani 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały, za głosowało 8 osób, 
nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. 

 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 
Zatwierdzenie  planu pracy komisji na rok 2016. 

 
 Radny p. Marek Szter poinformował, iż temat dotyczący Sportu                         
po uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Sportu zostanie  zmodyfikowany przy 
następnej zmianie planu pracy komisji. 
 
 Przewodnicząca Komisji powiedziała, iż zmieniać planu nie będą, tylko będzie 
uszczegółowienie  tematu w porządku obrad komisji. 
 
 Radna p. Jadwiga Król zaproponowała, aby jedno z posiedzeń komisji odbyć             
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.  
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Przewodnicząca Komisji powiedziała, iż nie ma problemu należy tylko uzgodnić termin. 
 
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

 
Przewodnicząca Komisji zapytała o uwagi do protokołu  z ostatniego posiedzenia 

komisji, radny p. M. Szter poprosił o poprawienie literówki w jego wypowiedzi, innych uwag 
nie było.   Za pozytywnym przyjęciem protokołu,  głosowali wszyscy obecni członkowie 
komisji. 

 
7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu  porządku posiedzenia Pani Przewodnicząca złożyła życzenia 
świąteczne i podziękowała  wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu                       
i zakończyła obrady Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu                       
w dniu 14 marca 2016  r. 

 
 
 

 
         Przewodnicząca Komisji 
 
 
          Bernadeta Hordejuk 
 
Protokołowała; 
 
Mirosława Baran-Styczyszyn 
 

 
 


