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Protokół nr 20/2016 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,  
z dnia 19.09.2016 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. Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017 – Warmińsko-

Mazurski Oddział  NFZ-tu 
4. Zaopiniowanie materiałów na XX Sesję Sejmiku: 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania                   
z realizacji "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki                       
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie 
Warmińsko-Mazurskim na lata 2012-2015". 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu końcowego 
z realizacji "Wojewódzkiego programu wyrównywania szans                       
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji 
zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2012-2015". 
    

5.  Sprawy różne i wolne wnioski. 
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
7. Zakończenie posiedzenia. 
 

3. Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017. 
 

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,  p. Andrzej 
Zakrzewski przedstawił multimedialnie temat:  kontraktowanie   świadczeń   opieki 
zdrowotnej na rok 2016.  Pan dyrektor przypomniał, iż na początku tego roku otrzymali duże 
środki, które trafiły do POZ- tu i na świadczenia pielęgniarskie. Dodał, iż na przyszły rok 
środki będą większe.     

Załącznik nr 3   
 Radna p. Jadwiga Król zapytała, czy została zwiększona stawka na rehabilitację?  
 
 Dyrektor p. Zakrzewski wyjaśnił, iż stawki na rehabilitację w skali kraju są wysokie, 
ale zdają sobie sprawę iż w zakresie rehabilitacji dziennej i stacjonarnej stawki powinny być 
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wyższe. Natomiast na dzień dzisiejszy nie rozpoczęto jeszcze prac nad tym zagadnieniem, bo 
sprawa nie była priorytetowa.  
 
 Przewodnicząca Komisji zapytała, czy już obowiązuje rozporządzenie mówiące o tym, 
że osoby nie ubezpieczone będą mogły korzystać ze świadczeń?   Z informacji, które uzyskała 
Pani Przewodnicząca wynika, iż POZ   za miesiące  VII, VIII, IX otrzymał o 30% zwiększone 
kontrakty, w związku   z powyższym, czy trwają rozmowy, aby ze stawki kapitacyjnej 
wydzielić jakąś kwotę na badania. Jaki wpływ będzie miał NFZ na kontrolę środków 
przekazywanych   na rozwój diagnostyki przez POZ. Czy w związku z tymi zmianami czas 
oczekiwania w AOS-ach ( ambulatoryjna opieka specjalistyczna) się skrócił? 
 
 Dyrektor p. Zakrzewski wyjaśnił, iż projekt o którym mówił Minister Zdrowia jest 
ograniczony tylko do POZ-tu (bez recept) natomiast brak jest gotowego produktu. 
Teoretycznie powinno to funkcjonować od 1 stycznia 2017. Poinformował, iż od kilku lat 
sprawdzają kwotowo ile pieniędzy lekarz POZ wydaje na diagnostykę i  okazuje się, że 
zeszłoroczne zwiększone środki nie poszły na diagnostykę. Podwyżki w tym roku wynikały 
ze stawek kawitacyjnych, które zostały wyrównane. Trochę środków pojawiło się w związku 
z nowymi przelicznikami  na pielęgniarki środowiskowe, pojawił się wskaźnik dla 75 - 
latków, którzy mają wypisywane leki dla seniorów. To wszystko wpłynęło na zwiększenie 
budżetu POZ-tu. W AOS-ach czas oczekiwania się trochę skrócił jednak nie dotyczy to 
wszystkich poradni.  
 
 Radna p. Jadwiga Król, przypomniała, iż w styczniu wchodzi nowa ustawa                       
w której zawarto dwa punkty dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi                       
i narkomanii, zapytała jak to ma wyglądać w praktyce? 
 
 Dyrektor p. Zakrzewski wyjaśnił, iż ma być uruchomiony pilotaż w Centrum Zdrowia 
Psychicznego i to jest rzecz która jest wiadoma. Te jednostki będą finansowane kapitacyjnie. 
Natomiast jeżeli chodzi o uzależnienia to jeszcze nie mają wiedzy. 
  
 Przewodnicząca komisji zapytała jak ustosunkuje się NFZ do sytuacji, gdy pacjent 
dostaje skierowanie  na dane badanie do konkretnej placówki, ale tam jest odległy czas 
oczekiwania, natomiast w innej placówce ten czas jest krótszy, ale nie mają podpisanej 
umowy z danym POZ- tem i wówczas musi zapłacić za badanie. 
 
  Dyrektor p. Zakrzewski wyjaśnił, iż procedura dotycząca badań jest dwojakiego 
rodzaju. Poradnia musi mieć umowę z danym podmiotem, a jeżeli pacjent jest w szpitalu to 
szpital kieruje go na badanie i tam kolejek nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o badania 
ambulatoryjne np. USG, radiologia, tam podpisywane są umowy z podmiotami i negocjowane 
są ceny i płaci poradnia.  Natomiast za badania rezonansem i tomografem, gastroskopii i PET-
u płaci NFZ.  
 
 
 

4. Zaopiniowanie materiałów na XX Sesję Sejmiku: 
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania                   

z realizacji "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki                        
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                        
w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2012-2015". 
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Głos zabrał Michał Tatarek Pełnomocnik Zarządu  ds. Alkoholowych, który 
przedstawił sprawozdanie z realizacji "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki                        
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na 
lata 2012-2015". Dodał, iż w tej chwili jest takie zjawisko, że hurtownie komasują swoją 
działalność i przenoszą się do innych województw, gdzie startują jako nowy podmiot i płacą 
w danym województwie tylko  4000 zł. Następnie powiedział,   iż działania realizowane przez 
biuro w przyszłym roku mogą być inaczej prowadzone.  Przedstawił dofinansowane i 
realizowane wnioski organizacji pozarządowej. Kolejno poruszył sprawę ustawy o zdrowiu 
psychicznym. 

 
Radna p. Jadwiga Król powiedziała, że jeżeli Urząd Marszałkowski przekazuje 

pieniądze do powiatu, a oni uczestniczą w spotkaniach, czy mają wpływ by powiaty bardziej 
współpracowały? 

 
Pan Tatarek wyjaśnił, iż ustawa kompetencyjna wyłączyła powiaty                       

z działalności  na rzecz profilaktyki. Samorząd wspomaga powiaty tylko                       
w określonym zakresie.  

 
Z-ca Dyrektora ROPS p. Karpowicz dodała, iż współpraca jest prowadzona                        

z pełnomocnikami w gminach. Informacja jest przesyłana mailowo o różnego rodzaju 
szkolenia.   

 
Przewodnicząca komisji zapytała, czy dofinansowują inne jednostki samorządowe 

zajmujące się terapią uzależnień.  
 
Pan Tatarek stwierdził, iż jednostki samorządowe są dofinansowywane.  Kolejno 

wymienił prace jakie zostały wykonane w tych jednostkach.  
 
Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały, za 

pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy obecni członkowie komisji.  
 

 
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu końcowego 

z realizacji "Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji 
zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2012-2015". 
 

Głos zabrała Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych p. Halina Zygnerska, 
która multimedialnie przedstawiła w/w projekt uchwały. 

 
Z-ca Dyrektora ROPS p. Karpowicz poinformowała iż Wojewódzka Społeczna Rada 

ds. Osób Niepełnosprawnych pozytywnie zaopiniowała powyższy raport. 
 
Radna p.  J. Król stwierdziła, iż porusza się w środowisku osób niepełnosprawnych 

ponieważ opiekuje się taką osobą, jednak żadne informacje dotyczące festynów, szkoleń nie 
docierają do Pani Radnej. 
  

Z-ca Dyrektora ROPS p. Karpowicz wyjaśniła, że jeżeli chodzi o imprezy 
organizowane przez powiaty to one same organizują i informują różne jednostki                     
o imprezach. Województwo współfinansuje i współorganizuje Festyn „Jesteśmy Razem”. 
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Większość imprez organizuje Sejmik Osób Niepełnosprawnych                        
i on przesyła zaproszenia. Poprzez swoje organizacje, które zrzesza Sejmik Osób 
Niepełnosprawnych upowszechnia informacje o różnych wydarzeniach. 

 
Radna p. Teresa Krajewska zapytała, czy realizowany projekt jest policzalny? Czy 

wiadomo dla ilu osób zostały wyrównane te szanse i ile osób zostało uratowanych od 
wykluczenia społecznego?  

 
Kierownik p. Halina Zygnerska powiedziała, iż jeżeli chodzi o działania Samorządu 

Województwa to jesteśmy w stanie to określić poprzez realizację swoich działań, np. 
dofinansowujemy koszty działalności Zakładów Aktywności Zawodowej                       
i utworzono 8 takich zakładów. Monitorują co roku, ile osób z ZAZ-ów weszło na otwarty 
rynek pracy.   

 
Radna p. J. Król odniosła się do działalności ZAZ-ów na przykładzie Elbląga.  
  
Z-ca Dyrektora ROPS p. Karpowicz wyjaśniła, iż program wojewódzki wynika   z 

ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
gdzie Samorząd Województwa opracowuje taki program, który jest redagowany przez Zespół, 
gdzie określa się cele. Monitorując ten program nie opieramy się o własne zadania, które 
realizujemy jako Samorząd Województwa, ale również monitorujemy poprzez wysyłanie 
ankiet, co zrobiły inne podmioty biorące udział w realizacji tego programu. Samorząd 
Województwa odpowiada za realizację zadań, na które otrzymuje środki.  
 

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

 
Radna p. T. Krajewska dodała, iż w jej odczuciu za dużo pieniędzy jest przekazanych na 

konferencje i seminaria.  
 
 Kierownik p. Michał Tatarek stwierdził, iż działania prowadzone obecnie mogą 

skutkować tym, iż osoby mogą pracować do pewnego wieku na pewnym poziomie                   
i potem jest następny etap. Jest część ZAZ-ów, które szukają form pracy dla swoich 
podopiecznych. 

 
 Radna p. Małgorzata Kozioł dodała, iż warsztaty terapii zajęciowej mają szanse i sens 

w dużych miastach i miejscowościach, w małych miastach sytuacja jest trudniejsza ponieważ 
ciężko jest ze stażami i praktykami dla tych ludzi.  

 
 
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy w ofertach składanych przez różne podmioty na 

organizację imprez muszą wykazać skąd mają środki? 
 
Z-ca Dyrektora ROPS p. J.  Karpowicz wyjaśniła, iż podmioty składają oświadczenia. 

Jeżeli otrzymały na dany projekt dofinansowanie z gminy to już nie otrzymają od Samorządu 
Województwa. Podmioty się rozliczają się z otrzymanych środków i wszystko musi być 
wykazane.   

  
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy program w zakresie zdrowia psychicznego ma 

ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 
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Dyrektor Departamentu Zdrowia p. Ryszard Wasiński powiedział, iż nie ma ponieważ jest 

to program własny. Program został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Zdrowia, ale nie 
przez AOTMiT. 
 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

Spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
 

Przewodnicząca Komisji zapytała o uwagi do protokołu z ostatniego posiedzenia 
komisji, nikt nie zgłosił zastrzeżeń. Za pozytywnym przyjęciem głosowało 7 osób, 1 osoba się 
wstrzymała, nikt nie był przeciwny. 
 

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 19.09  2016  r. 

 
 

 
         Przewodnicząca Komisji 
 
 
 
          Bernadeta Hordejuk 
Protokołowała; 
 
Mirosława Baran-Styczyszyn 
 


