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Protokół nr 21/2016 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,  
z dnia 17.10.2016 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. 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Informacja dotycząca lecznictwa psychiatrycznego na terenie Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego.                                                          
4. Zaopiniowanie materiałów na XXI Sesję Sejmiku: 

 Zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XII/216/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 
listopada 2011 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej 
jednostki organizacyjnej pod nazwą "Warmińsko-Mazurski Ośrodek 
Adopcyjny w Olsztynie". 

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

 
3. Informacja dotycząca lecznictwa psychiatrycznego na terenie Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.     
 
 Głos zabrał Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego O/Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia p. Andrzej Zakrzewski, który przedstawił prezentację dotyczącą 
lecznictwa psychiatrycznego na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedstawił 
między innymi sytuację lecznictwa psychiatrycznego w województwie na tle Polski, 
stwierdzając, iż na polu innych usług medycznych finansowanie psychiatrii jest skromne. 
Kolejno zaprezentował dane statystyczne dotyczące cen w psychiatrii oraz w psychiatrii 
ambulatoryjnej i dziennej w latach 2010 i 2016. Następnie przedstawił wzrost ceny pkt. w 
latach 2010-2016. Dodał, iż  baza psychiatryczna jest nieco mniejsza, niż średnia krajowa. 
Podkreślił, iż w większości dane są porównywalne do średniej krajowej lub są trochę niżej, 
natomiast duża różnica występuje w leczeniu nerwic na niekorzyść naszego oddziału. Kolejno 
przedstawił plany na rok 2017, czyli planowaną wartość świadczeń ambulatoryjnych, 
dziennych i stacjonarnych. Później przedstawił budżet oraz priorytety leczenia 
psychiatrycznego. Pokazał na mapie planowane rozmieszczenie Centrów Zdrowia 
Psychicznego   w województwie. Na zakończenie przedstawił dane dotyczące wartości 
kontraktów    3 największych szpitali psychiatrycznych w latach 2010 - 2015 w podziale na 
typy lecznictwa.  

Załącznik nr 3  
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Głos zabrał Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego                  

w Olsztynie p. Jan Citko, który  powiedział między innymi, iż sytuacja jego placówki się 
pogarsza, ubiegły rok zakończyli z dodatnim wynikiem finansowym, jednak rok bieżący już 
takim sukcesem się nie zakończy. Po 9 miesiącach są na minusie, ale jest szansa, że może się 
wyrówna, tylko występują takie czynniki, na które nie mają wpływu.  Płynność jest 
zachowana, a zobowiązania są regulowane na bieżąco. Jeżeli chodzi  o plany na przyszłość to 
ma powstać centrum zdrowia psychicznego, na które w budżecie brakuje środków 
finansowych. Pan dyrektor podkreślił, iż jego szpital świadczy pełną usługę w zakresie 
psychiatrii. Kolejno przedstawił potrzeby placówki i plany na przyszłość.  

 
Przewodnicząca komisji zapytała, czy szpital MSWiA w Olsztynie ma dalej poradnię 

psychiatryczną? 
 
Dyrektor Jan Citko wyjaśnił, iż Szpital MSWiA prowadzi tę poradnię głównie na 

użytek  funkcjonariuszy służb mundurowych. 
 
Głos zabrała p. Agnieszka Szałko Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ                   

w Węgorzewie. Stwierdziła, iż sytuacja szpitala jest dobra, a wskaźnik płynności jest 
zachowany, zobowiązania są pokrywane na bieżąco. W planach placówki jest remont zakładu 
psychiatryczno - leczniczego w Rudziszkach. Jeżeli chodzi o warunki lokalowe tego zakładu 
to jest w bardzo złym stanie. Aplikowanie o środki wiąże   się z bardzo dużym wkładem 
własnym 2 650 000. Do końca roku zostaną przeprowadzone audyty energetyczne i studium 
wykonalności. Dodatkowa inwestycja to informatyzacja szpitala. Podkreśliła, iż współpraca z 
Warmińsko-Mazurskim Oddziałem NFZ-tu, układa się bardzo dobrze. Problemem jest brak 
kierownika apteki, ponieważ kierownikiem apteki nie może być kierownik innej apteki. 
Wystosowano w tej sprawnie pismo do inspektoratu farmaceutycznego i czekają na decyzję.  
 
 
 

Głos zabrał Bogdan Jussis Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego 
Psychiatrycznego ZOZ we Fromborku, który poinformował, iż nie gospodarują ani na 
własnym mieniu, ani na mieniu samorządowym, a mienie zostało przekazane do kurii. 
Umowa użyczenia jest zawarta do roku 2021. Frombork jest małą miejscowością liczy 2,5 
tys. mieszkańców i nie wszystkie formy lecznictwa psychiatrycznego można tam rozwinąć. 
Baza szpitalna jest wykorzystana w 100% natomiast sytuacja finansowa jest stabilna. Gdy 
rozliczą nadlimity to będą oscylować w granicach zera. Mogą utworzyć Centrum Zdrowia 
Publicznego na bazie  3 powiatów tj. braniewskiego, bartoszyckiego i lidzbarskiego. Z 
powiatu pacjentów można dowozić do oddziału. Kolejno omówił specyfikę niektórych 
oddziałów w jego szpitalu. Z pewnych nowości zamierzają włączyć do swojej działalności e-
usługi. Kolejno poruszył sprawę podwyżek dla pielęgniarek i innego personelu medycznego.  

 
 Dyrektor p. Agnieszka Szałko przedstawiła koszty remontu zakładu                       

w Rudziszkach. Dodała, iż jej szpital prowadzi oddział nerwic jako jedyny                       
w województwie.  

 
Przewodnicząca Komisji zapytała o liczbę lekarzy psychiatrów dziecięcych, jak  to 

wygląda w województwie? Czy jest problem z dostępem do tych lekarzy? 
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Z-ca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ                       
p. Jadwiga  Sokolnicka poinformowała, iż program zdrowia psychicznego zawiera wytyczne, 
również wskaźnik liczby personelu na danym terenie.   

 
Dyrektor p. Jan  Citko poinformował, iż w jego szpitalu pracuje 5 lekarzy psychiatrów 

dziecięcych jednak problemem jest rozwinięcie psychiatrii dziecięcej   w terenie, ponieważ ci 
lekarze nie chcą opuszczać Olsztyna. 

 
Przewodnicząca komisji dodała, iż jest problem braku psychiatrów dziecięcych w 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Kolejki oczekiwania do poradni są bardzo 
długie.  

 
Radna p. Jadwiga Król powiedziała, iż współpracuje z rodzicami dzieci chorych na 

autyzm i w Elblągu nie ma takiej  poradni, muszą jeździć do Olsztyna, albo do Gdańska. 
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu  ma lekarza, ale nie można 
otworzyć poradni. Kolejno przypomniała, iż w Elblągu działa Ośrodek  „Karan”.  Następnie 
zwróciła się z prośbą do Dyrektora NFZ-tu, aby w Elblągu mogła powstać poradnia dla dzieci 
chorych na autyzm. 

 
Z-ca Dyrektor p. Jadwiga Sokolnicka powiedziała, iż w programie zdrowia 

psychicznego dla dzieci i młodzieży są dwie usługi przypisane dla dzieci autystycznych. Z 
koszyka świadczeń świadczeniodawca może wybrać te dwie usługi, które będzie realizował. 
Dodała, iż wszystkie usługi, które w nazwie mają dzieci   i młodzież są finansowane w 100%.  

 
Przewodnicząca Komisji zapytała o nadlimity szpitali psychiatrycznych? 
 
Dyrektor p. Andrzej Zakrzewski poinformował, iż dwa ze szpitali dzisiaj obecnych 

mają pewne niewykonania, a jeden ma nadwykonania świadczeń. Szpitale się bilansują. 
 
Radna p. Małgorzata Kozioł zapytała, czy w ramach centrów zdrowia psychicznego, 

które mają powstać jest realna szansa na powstanie poradni psychiatrycznych  w Ornecie i 
Lidzbarku? 

 
Dyrektor p. Andrzej Zakrzewski poinformował, na czym polega idea centrów zdrowia 

psychicznego. Poradnie z danego terenu mogą stać się podwykonawcami ponieważ centra nie 
muszą mieć wszystkich usług własnych. Stwierdził, miedzy innymi, że rejon elbląsko-
fromborski wymaga przemyślenia ze strony zarządcy, ponieważ są tam dwa szpitale miejskie, 
które mają bardzo duży panel usług zdrowia psychicznego. 

 
Dyrektor p. Agnieszka  Szałko zapytała jakie są szanse obniżenia świadczeń                        

w koszyku dotyczącym obniżenia ilości lekarzy do liczby łóżek?  
 
Dyrektor p. Andrzej Zakrzewski stwierdził, iż niestety nie ma żadnej informacji 

dotyczącej zmiany w tym zakresie.    
 
Członek Zarządu p. Marcin Kuchciński poinformował, iż uzyskał informacje, iż nie 

można będzie ubiegać się o środki w infrastrukturze zdrowotnej jeżeli chodzi                       
o RPO.  

 



4 
 

Radna p. Teresa Krajewska dodała, iż w dobie dzisiejszej cywilizacji XXI wieku 
choroby psychiczne, ochrona zdrowia psychicznego i profilaktyka będą na pierwszym 
miejscu ponieważ prześcigną choroby nowotworowe. 

 
Pani Przewodnicząca zakończyła dyskusję w/w temacie, dziękując zaproszonym 

gościom za udział i przedstawione informacje. 
 

4. Zaopiniowanie materiałów na XXI Sesję Sejmiku: 
 Zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie zmiany                       

Uchwały Nr XII/216/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia 
wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą 
"Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie". 

 
  Głos zabrała Dyrektor ROPS p. Wiesława Przybysz, która przedstawiła zmiany                    

do projekt uchwały w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki 
organizacyjnej pod nazwą "Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie". 

 
 W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad 
pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem 
głosowali wszyscy obecni członkowie komisji. 
 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

 Dyrektor Departamentu Sportu p. Waldemar Buszan poinformował, iż prawdopodobnie 
na Sesję sejmiku zostanie wprowadzona korekta do programu rozwoju bazy sportowej 
województwa warmińsko-mazurskiego. Następnie przedstawił proponowane zmiany. 
 
 Przewodnicząca komisji poinformowała, że jeżeli będzie taka potrzeba to członkowie 
komisji spotkają się przed sesją i zaopiniują powyższy materiał.  
 

Radny p. Marek Szter zapytał, co się stało, że w porządku obrad komisji nie znalazł 
się materiał dotyczący sportu, tj. Stan i perspektywy rozwoju sportu                       
w Województwie Warmińsko-Mazurskim. 
 
 Przewodnicząca komisji poinformowała, iż został on przełożony na miesiąc listopad 
ponieważ w tym miesiącu radni nie zaproponowali żadnego punktu.  
 
 Radny p. Marek Szter powiedział, iż pojutrze odbędzie się spotkanie Wojewódzkiej 
Rady Pożytku Publicznego, która ma opiniować program współpracy, dlatego chciał uzyskać  
informacje o stanie  sportu w województwie przed posiedzeniem. Pan radny nie mogąc 
wysłuchać tych informacji nie będzie mógł wnieść  uwag do programu.  
 
 Przewodnicząca komisji poinformowała o piśmie Dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie ws. powstania Centrum Chorób Płuc  i 
Torakochirurgii, które zostało dołączone do akt komisji.  Z tego co wie, to  Zarząd 
Województwa  pracuje nad tą sprawą i gdy zapadną  konkretne decyzje to zostaną  one 
przedstawione na posiedzeniu komisji. 
  
 Radna p. Licznerska poinformowała, iż jest nowy dyrektor Szpitala MSWiA                    
w Olsztynie i może warto byłoby zaprosić go na posiedzenie.   
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 Przewodnicząca komisji wyjaśniła, iż raz w roku przedstawiane jest sprawozdanie z 
pracy Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii MSWiA                       i wówczas jest 
zapraszana dyrekcja szpitala.  
 

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, nikt  się 
nie 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 17. 10. 2016  r. 

 
 
 

 
         Przewodnicząca Komisji 
 
 
          Bernadeta Hordejuk 
 
 
Protokołowała; 
 
Mirosława Baran-Styczyszyn 
 


