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Protokół nr 18/2016 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,  
z dnia 20.06 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, zapytała czy są uwagi do przesłanego porządku. Nikt z 
członków komisji nie zgłosił,  żadnych uwag. W związku z powyższym Pani Przewodnicząca 
przystąpiła do jego realizacji.    

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Prognoza kosztów na rok 2017 i lata następne – W-M Oddział Wojewódzki NFZ. 
4. Zaopiniowanie materiałów na XVIII Sesję Sejmiku: 

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia sprawozdania z działalności lecznictwa 
onkologicznego  w Samodzielnym Publicznym  Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w 
Olsztynie za rok 2015.     

 Zaopiniowanie projektu uchwały przyjęcia złożonego przez Zarząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego dokumentu pn. "Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 
2015 dla województwa warmińsko-mazurskiego”. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2015 
„Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                               w 
Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017”. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na 
dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, 
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (z Powiatem Piskim). 

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na 
dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, 
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (z Powiatem Ostródzkim). 

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na 
dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, 
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (z Powiatem Nowomiejskim). 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
7. Zakończenie posiedzenia. 
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3. Prognoza kosztów na rok 2017 i lata następne – W-M Oddział Wojewódzki NFZ. 
 

Głos zabrał Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego                 
NFZ p. Andrzej Zakrzewski, który przedstawił multimedialnie założenia do prognozy 
kosztów na rok 2017 i lata następne. Przedstawił wskaźniki dynamiki kosztów                     w 
podstawowej opiece zdrowotnej. Wyjaśnił, iż w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej 
nastąpiła konieczność zwiększenia nakładów o około 10 %. Zaprezentował zagadnienia 
dotyczące rehabilitacji leczniczej, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach 
opieki długoterminowej,  leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej lecznictwa 
uzdrowiskowego, opieki paliatywnej, leczenia stomatologicznego  oraz refundacje leków, 
pomoc doraźną i transport sanitarny, zaopatrzenie medyczne, ratownictwo medyczne oraz 
zaopatrzenie                                        w wyroby medyczne. Podkreślił, iż prognoza i projekt 
planu na dzień dzisiejszy nie jest ostateczny.  

    Załącznik nr 3  
 Przewodnicząca Komisja dodała, że część środków zostanie w budżecie     NFZ-u 
dlatego, że Agencja Oceny Technik Medycznych i Taryfikacji nie zweryfikuje tak szybko 
programów zdrowotnych. 
 

Radna p. Jolanta Szulc zapytała, czy pieniądze na finansowanie leków dla osób 75+  
są  też  w tych 105 mln zł? 

 
Dyrektor p. A. Zakrzewski poinformował, iż w tym roku będzie to 18 mln zł, dotacji 

budżetowej na przyszły rok, a lista leków będzie znana w sierpniu. Rozporządzenie zakłada, 
że te leki będzie przypisywał lekarz podstawowej  opieki  zdrowotnej. 

 
 Przewodnicząca Komisja zapytała, czy w ramach opieki koordynowanej lekarze p o z 
będą wykonywali specjalistkę? 
 
 Dyrektor p. A. Zakrzewski wyjaśnił powyższą kwestię. Następnie podał dane 
dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek w roku przyszłym.  
 

4. Zaopiniowanie materiałów na XVIII Sesję Sejmiku: 
 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia sprawozdania                       

z działalności lecznictwa onkologicznego  w Samodzielnym Publicznym  Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych                       
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie za rok 2015.     
 

 Głos zabrał Dyrektor MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii                       
p. Marian Stempniak, który przedstawił prezentację dotyczącą sprawozdania                        
z działalności onkologicznej za rok 2015. Pan dyrektor przedstawił wynik finansowy 
jednostki w latach 2014-2015 oraz liczbę nadwykonań w w/w latach. Przybliżył dane 
dotyczące przychodów i zobowiązań długoterminowych w latach 2009-2015 oraz koszty 
rodzajowe  w latach 2014-2015. W roku 2015 zmniejszono wartość świadczeń 
zakwaterowania i hospitalizacji do teleradioterapii i brachyterapii oraz oddziałów dziennych  i 
stacjonarnych chemioterapii i hematologii. Kolejno omówił realizację umów jego placówki z 
NFZ-em w latach 2014 i 2015. Następnie przedstawił liczbę leczonych w szpitalu w latach 
2014-2015  oraz liczbę pacjentów na poszczególnych oddziałach. Poinformował, że 
największym problemem szpitala jest mała ilość kadry w oddziałach onkologicznych i w 
oddziałach radioterapii tj. fizyków i techników. Dodał, że sprzęt w szpitalu poza radioterapią 
jest mocno zużyty. 

     Załącznik nr 4  
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 Przewodnicząca Komisji podziękowała obydwu dyrektorom za odpowiedź na skargę  
ws. przebywania pacjentów w skandalicznych warunkach w Hotelu na Skarpie.  
 
 Dyrektor p. Zakrzewski dodał, iż chemioterapia jednodniowa i ambulatoryjna została 
rozliczona w 100%. 
 
 Radna p. Grażyna Licznerska powiedziała, iż z dużą przyjemnością słuchała słów 
dyrektora Stempniaka. Po przejęciu szpitala przez nowego dyrektora „odbił się on od dna”.  
Na poprzedniej komisji Dyrektor Departamentu Zdrowia powiedział, iż poliklinika otrzymuje 
dofinansowanie z innych źródeł, korzystając z obecności Pana Dyrektora  zapytała, czy 
rozliczają się tylko z procedur, czy mają również inne dofinansowanie? 
 
 Dyrektor p. Stempniak wyjaśnił, iż szpital jest finansowany przez NFZ plus programy 
zdrowotne i to są jedyne kierunki finansowe. Dodał, że wykorzystują również możliwości 
związane z medycyną pracy, ale to jest mała ilość w skali całego budżetu szpitala. Zdani są na 
środki z NFZ, a w niektórych przypadkach również finansuje Ministerstwo Zdrowia. 
Nadmienił, iż czasami  aplikują o środki                                                      z    Samorządu 
Województwa.  

 
Radna p. Grażyna Licznerska dodała, iż będąc na komisji słyszy, iż poliklinika ma inny 

organ założycielski i w związku z tym Marszałek i władze województwa nie są zobligowane 
do pomocy. Pani radna zaznaczyła, iż poliklinika przyjmuje pacjentów  z całego terenu. 
Zawierane kontrakty są małe w stosunku do niektórych  kontraktów szpitali powiatowych. 
Zaapelowała o ile to możliwe, aby równoważyć te kontrakty. 

 
Dyrektor p. Zakrzewski ustosunkował się do wypowiedzi pani radnej.  
 
Przewodnicząca Komisji zapytała  dyrektora poliklinik jakie są wskaźniki płynności 

szybkiej i bieżącej? Kolejno zapytała, co wpłynęło na zmniejszenie kosztów? 
 
Dyrektor p. Stempniak powiedział, iż to są wskaźniki, które nie sytuują                        

się w żadnych realiach.  Ich działania sprowadzają się do tego, aby zabezpieczyć środki 
finansowe, aby po okresie kwartału mogli wynegocjować z W-M NFZ przesunięcia środków, 
gdzie zostały niewykorzystane. Pan dyrektor stara się, aby maksymalnie wydłużyć okresy 
płatności zobowiązań krótkoterminowych i negocjują   z dostawcami. Na zmniejszenie 
kosztów wpłynęło przekazanie ponad 100 osób firmie zewnętrznej. Starają się, aby nie było 
przerostu zatrudnienia.  

 
 Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za 

pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy obecni członkowie komisji.   
 
 Zaopiniowanie projektu uchwały przyjęcia złożonego przez Zarząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego dokumentu pn. "Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 
2015 dla województwa warmińsko-mazurskiego”. 

 
Głos zabrała Z-ca Dyrektora ROPS p. Joanna Karpowicz, która przedstawiła 

prezentację multimedialną dotyczącą powyższego projektu uchwały.  
 

Załącznik nr 5 
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 Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za 
pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy obecni członkowie komisji.   
 

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 
2015 „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                        
w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017”. 
 

Głos zabrał Kierownik Biura  ds. Uzależnień  p. Michał Tatarek, który powiedział, iż 
dopalacze są monitorowane na bieżąco. Ze względu na zmianę ustawową prawo, działa tak, 
że może spowodować, iż zjawisko dopalaczy wzrośnie. Dodał, iż innym zagrożeniem jest 
uzależnienie od leków.   

 
Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad w/w sprawozdaniem. Za pozytywnym 

zaopiniowaniem głosowali wszyscy obecni członkowie komisji.   
 

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy 
umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących 
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (z Powiatem 
Piskim). 
 

Głos zabrała Z-ca Dyrektora ROPS p. Joanna Karpowicz, która przedstawiła powyższy 
projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za 
pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy obecni członkowie komisji.   
 

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy 
umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących 
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (z Powiatem 
Ostródzkim). 
 

Ponownie głos zabrała Z-ca Dyrektora ROPS p. Joanna Karpowicz, która przedstawiła 
powyższy projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za 
pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy obecni członkowie komisji.   
 

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy 
umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących 
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (z Powiatem 
Nowomiejskim). 
 

Po raz kolejny  głos zabrała Z-ca Dyrektora ROPS p. Joanna Karpowicz, która 
przedstawiła kolejny  projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały.                       
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy obecni członkowie komisji.   
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5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

Spraw różnych i wolnych wniosków nie było.  
 
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, iż w trakcie zostały naniesione niewielkie 

poprawki interpunkcyjne w projekcie protokołu, a następnie  zapytała  o uwagi do protokołu  
z ostatniego posiedzenia komisji, nikt nie zgłosił zastrzeżeń  Za pozytywnym przyjęciem 
protokołu,  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 20.06.2016  r. 

 
 
 

 
         Przewodnicząca Komisji 
 
 
          Bernadeta Hordejuk 
 
 
 
Protokołowała; 
 
Mirosława Baran-Styczyszyn 

 


