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Protokół nr 17/2016 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,  
z dnia 31 maja 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. Mapy potrzeb zdrowotnych dla województwa warmińsko-mazurskiego – 

Warmińsko-Mazurski O/Wojewódzki NFZ. 
     4.   Zaopiniowanie materiałów na XVII Sesję Sejmiku; 

 Projektu uchwały ws. przyjęcie programu pn. „Warmia i Mazury dla Dużej 
Rodziny”. 

 Projektu uchwały ws. zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej 
Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. 

 Projektu uchwały ws. zmiany statutu Szpitala Psychiatrycznego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                              
w Węgorzewie. 

5.    Sprawy różne i wolne wnioski. 
6.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
7.    Zakończenie posiedzenia. 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono porządek obrad został przyjęty, jednogłośnie.  
 

3. Mapy potrzeb zdrowotnych dla województwa warmińsko-mazurskiego. 
 

Głos zabrał Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ p. 
Andrzej Zakrzewski, który przedstawił prezentację dotyczącą map potrzeb zdrowotnych 
w zakresie lecznictwa szpitalnego. Mapy te stanowią drogowskaz, którym w niedługiej 
przyszłości będziemy się posługiwali i były one robione pod kątem demograficznym. 
Przedstawił stan kadry medycznej oraz planowana liczebność poszczególnych oddziałów. 
Zaprezentował analizę łóżek w oddziałach szpitalnych, z której wynika, iż do 
zredukowania jest 600 łóżek w perspektywie kilku lat.                             
Załącznik nr 3 

 
Radny p. Tadeusz Politewicz zapytał, czy wiadomo jak będzie wyglądało 

budżetowanie służby zdrowia? 
 
 Dyrektor p. Andrzej Zakrzewski powiedział, iż na dzień dzisiejszy są to tzw. 

kwestie przymiarkowe, brak jest szczegółów. Na  podstawie map potrzeb zdrowotnych i 



2 
 

decyzji, które mogą zapaść na poziomie regionu jednostki pomimo tego, iż do końca się 
nie bilansują, to NFZ będzie miał  pensum finansowe, aby zabezpieczyć daną placówkę. 

  
 Radna p. Jolanta Szulc powiedziała, iż w związku z przedstawioną prezentacją i 

radykalnym zmniejszeniem łóżek, czy jest jakaś oferta dotycząca specjalistki ambulatoryjnej, 
ponieważ starzejące się społeczeństwo i odległości utrudniają kontakt starszego pacjenta ze 
specjalistą. Następnie zapytała, czy  w związku z wprowadzonym przez Rząd programem 
500+,  nie będzie tzw. bumu   na oddziały pediatryczne? 

 
Dyrektor p. Andrzej Zakrzewski odnosząc się do drugiego pytania, stwierdził, iż  nie 

wiadomo jak się zachowa społeczeństwo. Odnosząc się do pierwszego pytania, dodał, iż 
mapy nie zawierają specjalistki, ale w tle jest usługa specjalistyczna, usługa długoterminowa i 
usługa rehabilitacyjna, czyli rozwój wszystkich dziedzin pokrewnych i to ma odbywać się w 
szpitalach, które mają przekształcać część łóżek stacjonarnych na część ambulatoryjną, 
rehabilitacyjną i w takim kierunku ma to iść.  

 
Radna p. Teresa Krajewska dodała, iż w przypadku potrzeby będzie można odtworzyć 

dany oddział.    
 
Dyrektor p. Andrzej Zakrzewski podał przykład szpitala w Lidzbarku Warmińskim                       

i oddziału ginekologii. 
 
Radna p. Grażyna Licznerska odniosła się do postulatów zgłoszonych przez Poliklinikę 

MSWiA w Olsztynie w porównaniu ze szpitalem w Szczytnie.  
 
Dyrektor p. A. Zakrzewski wyjaśnił powyższe sprawy.  
 
Przewodnicząca Komisji p. B.  Hordejuk zapytała o centra psychiatryczne, jak to się ma w 

kontekście tego co tutaj widzieliśmy. Dodała, że problemem psychiatrii będzie fakt, iż  
województwo warmińsko-mazurskie jest rozległe. 

 
Dyrektor p. A. Zakrzewski wyjaśnił, iż mapa psychiatryczna była jedną                       

z pierwszych, która powstała i centra zdrowia psychicznego są tam wymienione. Najbardziej 
gotowe są dwa centra w Olsztynie i Elblągu. Idea jest taka, aby jak najwięcej usług świadczyć 
w formie innej niż hospitalizacja. Jeżeli chodzi o łóżka, to te które mamy na dzień dzisiejszy  
są  wystarczające. W planach, które były tworzone na poziomie Urzędu Marszałkowskiego, 
takich centrów miało być 5.   

 
 
Przewodnicząca Komisji p. B. Hordejuk zapytała, które szpitale będą objęte 

ograniczeniem łóżkowym? 
 
Dyrektor p. A. Zakrzewski wyjaśnił, iż największym ograniczeniem łóżkowym będą 

objęte szpitale w małych  powiatach. 
 
Radna p. Krajewska powiedziała, iż dużym zagrożeniem dla małych powiatów jest to, że 

atrakcyjność zatrudnienia lekarzy specjalistów jest mała. Dodała, iż w szpitalu w Olecku 
pracują lekarze, którzy niebawem przejdą na emeryturę, a młodych lekarzy brakuje.  
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Dyrektor p. A. Zakrzewski stwierdził, iż szpitalach powiatowych jest szczupłość kadry, 
ponieważ jest problem z kształceniem się lekarzy w miastach powiatowych. Wynika to 
również z tego, że brakuje młodych lekarzy na rynku. 

 
Radna p. J. Szulc dodała, iż  charakter szkolenia kilkudniowy lub tygodniowy oraz brak 

zapotrzebowania na wąskie specjalizacje w powiatach i emigracja do większych miast 
powoduje szczupłość młodej kadry.  

 
Radna p. T. Krajewska zapytała, czy Ministerstwo Zdrowia myśli o tym, aby ograniczyć 

wyjazdy wykształconych lekarzy zagranicę. 
 
Dyrektor p. A. Zakrzewski dodał, iż takie ograniczenie może się odbyć w wyniku 

powiększenia atrakcyjności pracy w Polsce. 
 
Radna p. T. Krajewska powiedziała, iż zdaje sobie sprawę, iż nie można zabronić 

wyjazdów, ale jest taka sytuacja, że lekarz wykształcony w Polsce za państwowe pieniądze 
wyjeżdża zagranicę, bo tam jest bardziej atrakcyjna praca. 

 
Przewodnicząca Komisji dodała, iż nad tym tematem można długo dyskutować,                       

a to nie jest w kompetencji Sejmiku. W tej sprawie należy się zwrócić do Pana Wojewody, a 
on ewentualnie  zwróci się  do Ministra Zdrowia. 

 
     4.   Zaopiniowanie materiałów na XVII Sesję Sejmiku; 

 Projektu uchwały ws. przyjęcie programu pn. „Warmia i Mazury dla 
Dużej Rodziny”. 

 Głos zabrała Dyrektor ROPS. Wiesława Przybysz, która przedstawiła w/w program.  
 Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad w/w programem. Wszyscy 
członkowie komisji jednogłośnie poparli w/w program. 
 

 Projektu uchwały ws. zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej 
Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego                            w 
Olsztynie. 

 
 Głos zabrał Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia p. Janusz Pieńkowski, który 
przedstawił powyższy projekt uchwały.  
 Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. 
Członkowie komisji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. 
 

 Projektu uchwały ws. zmiany statutu Szpitala Psychiatrycznego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                              
w Węgorzewie. 

 Ponownie głos zabrał Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia p. Janusz Pieńkowski, 
który przedstawił kolejny  projekt uchwały.  
 
 Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. 
Członkowie komisji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. 
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5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

Spraw różnych i wolnych wniosków nie było.  
 
Radna p. Teresa Krajewska poprosiła, aby jej wypowiedź, która była poza protokołem 

znalazła się w protokole. 
 
Radna p. Teresa Krajewska zapytała, czy w sprawach związanych formalnie                       

z programem opieki zdrowotnej, gdzie komisja nie ma kompetencji, czy członkowie mogą 
zabierać głos, czy raczej nie powinni? 

 
Przewodnicząca komisji powiedziała, iż w takim przypadku tylko porozmawiają 

sobie, bo nie mają kompetencji. 
 
Radna p. Teresa Krajewska dodała, iż należy podejmować trudne tematy. 
 
Przewodnicząca komisji wyjaśniła, iż z każdej dyskusji merytorycznej bo taki cel mają 

posiedzenia komisji powinny wypływać jakieś wnioski, postulaty lub projekty uchwał. Jeżeli 
coś nie jest kompetencją komisji, to tylko tyle, że każdy uzewnętrzni swoje poglądy lub 
podyskutuje i nam nic z tego nie wyniknie.  

 
Radna p. Teresa Krajewska zapytała, czy według Pani Przewodniczącej warto również 

tak sobie podyskutować, czy raczej nie powinniśmy? 
 
Przewodnicząca komisji dodała, iż szanuje swój czas i a przede wszystkim czas 

członków komisji i jeżeli coś nie jest w kompetencji komisji i nie mamy na to wpływu, to tak 
jak powiedziałam wcześniej.  

 
Radny p. Tadeusz Politewicz powiedział, iż są sprawy różne, w których  zawsze jakąś 

sprawę można zasygnalizować. Wówczas komisja podejmie decyzję, czy zajmie się tematem, 
czy nie. 

 
Pani Przewodnicząca potwierdziła i dodała jeżeli będzie to zgodne                        

z kompetencją komisji.  
 
Radna p. Grażyna Licznerska poinformowała, iż jej dyrekcja wysłała pismo do 

Komisji i do Sejmiku ws. dofinansowania zakupu aparatu, czy coś wiadomo w tej sprawie? 
 
Pani Przewodnicząca powiedziała, iż do komisji, nie wpłynęło  żadne pismo               

w w/w sprawie. 
 

6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 
 
Przewodnicząca Komisji zapytała o uwagi do protokołu  z ostatniego posiedzenia 

komisji, nikt nie zgłosił zastrzeżeń  Za pozytywnym przyjęciem protokołu,  głosowali 
wszyscy obecni członkowie komisji. 
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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 31.05  2016  r. 

 
 
 

 
         Przewodnicząca Komisji 
 
 
          Bernadeta Hordejuk 
 
Protokołowała; 
 
Mirosława Baran-Styczyszyn 
 

 
 


