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Protokół nr 29/2017 

z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, 

Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,  

z dnia 12.06. 2017 r. 

godz. 12.30 sala 424 

 

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 przedstawiła porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad.  

3. Podsumowanie rozliczenia świadczeń wykonanych w 2016 roku. – Warmińsko-

Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ. 

4. Zaopiniowanie materiałów na XXVIII Sesję Sejmiku; 

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. rozpatrzenia sprawozdania z 

działalności oddziałów i poradni onkologicznych Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum 

Onkologii w Olsztynie za 2016 r. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia złożonego przez 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokumentu pn. "Ocena 

zasobów pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego za 

2016 rok". 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania                    

z realizacji w roku 2016 "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017". 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 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 przyjęto przez aklamację. 

 

3. Podsumowanie rozliczenia świadczeń wykonanych w 2016 roku.  

 

 Głos zabrał Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w 

Olsztynie p. Andrzej Zakrzewski, który przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą 

zasady rozliczenia wykonanych w 2016 r. w poszczególnych rodzajach świadczeń. W 
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pierwszej kolejności przedstawił opłacenie zrealizowanych przekroczeń świadczeń na 

oddziałach szpitalnych, a następnie omówił finansowanie świadczeń 

wysokospecjalistycznych, chemioterapii oraz programy zdrowotne. Następnie wskazał 

finansowanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenie 

uzależnień, rehabilitacji leczniczej, opieki paliatywnej i hospicyjnej. Przedstawił również 

finansowanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, leczenia stomatologicznego. Pan 

Dyrektor przedstawił efekt rozliczenia świadczeń wykonywanych w 2016 r.  

Załącznik nr 3  

 

 Radny p. T. Politewicz zapytał, czy zabiegi zaćmy przeprowadzane zagranicą są 

refundowane? 

 

 Dyrektor p. A. Zakrzewski powiedział, iż szpitale w województwie wykonują rocznie 

4000 operacji na zaćmy, w tym roku 700 zabiegów zaćmy, na które otrzymali pieniądze 

zostały wykonane do końca maja. Dodał, że obecnie czeka na zabieg  około 13 tys. osób, ale 

nie jest to najgorszy wynik w kraju. Szpitale w województwie zdeklarowały, że gdyby były 

większe pieniądze to mogłyby zrobić 8000 zabiegów rocznie. Dodał, iż refundują zagranicą, 

ale to jest marginalny problem tj. dwadzieścia parę zabiegów, jednak finansowo jest to 

niekorzystne, bo polski płatnik za to płaci, a pieniądze trafiają do innego kraju, ale koszt 

operacji tam jest tańszy.  

 

 Przewodnicząca komisji zapytała, jaką kwotę zapłacili za migrację?  

 

 Dyrektor p. A. Zakrzewski poinformował, iż per saldo to - 106 mln zł. za rok 2016 i to 

są wydatki netto, migracja brutto jest większa. 

 

4. Zaopiniowanie materiałów na XXVIII Sesję Sejmiku; 

 

 

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. rozpatrzenia sprawozdania                          

z działalności oddziałów i poradni onkologicznych Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum 

Onkologii w Olsztynie za 2016 r. 

 

 Głos zabrała Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum 

Onkologii w Olsztynie p. Krystyna Futyma, która przedstawiła sprawozdanie z 

działalności oddziałów i poradni onkologicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-

Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie za 2016 r. Poinformowała, iż w budżecie 

szpitala 75% to jest wartość kontraktu na świadczenia onkologiczne. Udział środków 

wydatkowanych przez NFZ na świadczenia onkologiczne to 66-67 %, a wykonanie 

wynosi 63%. Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii jest pełnoprofilowe, 

referencyjne, zatrudniające specjalistów w każdej dziedzinie onkologicznej. Pani Dyrektor 

dodała, iż Centrum jest marginalizowane w realizowaniu tych świadczeń, przy czym 

ponosi ogromne koszty tzw. gotowości poprzez utrzymywanie infrastruktury 

kosztochłonnej i utrzymywanie specjalistów każdej dziedziny onkologicznej. Dzisiaj na 

terenie Olsztyna jest taka sytuacja, że jeden szpital specjalizuje się w leczeniu np. jajnika, 

wątroby itp. a na radioterapię odsyła do Centrum Onkologii. Z racji tego, że onkologia jest 

szybko opłacana, to każdy szpital chce jak najwięcej realizować świadczeń z tej 
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dziedziny. Szpital traci pacjentów szczególnie chemioterapii jednodniowej na rzecz 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Pani Dyrektor próbuje odzyskać większą 

rangę i większe finansowanie dla Centrum.  Poinformowała, iż wystąpiono do 

Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych i Ministerstwa Zdrowia o 

środki na rozbudowę Zakładu Radioterapii. Kolejną sprawą jest budowa ośrodka 

transplantologii szpiku, ponieważ w ich szpitalu przygotowują osoby do zabiegu, a 

następnie pacjenci trafiają do innych szpitali, a procedura jest dobrze płatna natomiast 

przygotowanie pacjenta jest również bardzo kosztowne i jak i leczenie powikłań.  W 

ramach rozbudowy Centrum planują wnioskować do Ministerstwa o środki na budowę 

w/w ośrodka.  

 

 Przewodnicząca komisji zapytała o wynik szpitala za rok 2016? 

 

 

  Dyrektor Futym przedstawiła dane dotyczące kolejnych lat, a w roku 2016 r., szpital 

uzyskał niższy odsetek za nadwykonania i podpisano ugodę. Nie zostały opłacone 

nadwykonania na kwotę 3 800 000, a jeżeli chodzi o samą onkologię była to kwota  

1 320 000.  

 

Dyrektor p. Zakrzewski powiedział, iż było spotkanie u Pana Wojewody,                       

a dotyczyło spraw onkologicznych. Na rynku olsztyńskim pojawiła się tendencja, że szpitale 

dbają o rynek onkologiczny. Usługi onkologiczne powinny być skoncentrowane. Dodał, iż 

tzw. ściana wschodnia, jeżeli chodzi o onkologię to będzie obsługiwana przez filię w 

Suwałkach.  

 

Przewodnicząca komisji dodała, iż inne jednostki również zainwestowały w personel i 

sprzęt i nie można im zabrać onkologii.  

 

Dyrektor ds. Lecznictwa ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii 

p. Jadwiga Snarska powiedziała, iż leczenie onkologiczne jest coraz bardziej agresywne i 

czasami muszą się liczyć z powikłaniami i wówczas pacjenci trafiają do Centrum. Każdy 

podmiot, który nie jest onkologiczny, a realizuje procedury onkologiczne sięga po pacjentów 

bez obciążeń. Leczenie onkologiczne realizuje pewne programy, a jeśli pacjent był 

niewłaściwie zakwalifikowany w innych ośrodkach to czasami nie kwalifikuje się do 

programów i pozostaje tylko leczenie objawowe. Karta DILO jest zasadna, ale licząc 

wszystkie procedury wykonywane oddzielnie to koszty są zdecydowanie większe.  

 

Przewodnicząca komisji powiedziała, iż radni mają świadomość, iż procedury od 

wielu lat się nie zmieniają, a pieniędzy jest za mało w systemie.  Dzisiaj nie chcą rozmawiać o 

rozlokowaniu, a o najlepszej dostępności pacjentów do lekarzy. 

 

Dyrektor p. K. Futyma podkreśliła, iż sprawozdanie z działalności onkologicznej 

dotyczy 67% zrealizowanych świadczeń onkologicznych w województwie. Kolejno odniosła 

się do sprawy rozlokowania pacjentów.   Omówiła jak wyglądała sytuacja przed 

wprowadzeniem karty DILO w 2014 r. Pani Dyrektor dodała, że, jako osoba zarządzająca 

Polikliniką jest odpowiedzialna za sytuację materialną tego podmiotu. Centrum Onkologii 

powinno mieć możliwość generowania przychodu leczenia pacjentów, ponieważ w jej 

odczuciu pomija się aspekt pacjenta. Pacjenci nie mają pełnej wiedzy, gdzie będą mieli 

zapewnione kompleksowe leczenie onkologiczne. 
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Radny p. T. Politewicz dodał, iż wielu ludzi, których dotyka choroba onkologiczna 

przeprowadza wywiad, gdzie ma się leczyć.  

 

Przewodnicząca komisji powiedziała, iż wszystkie podmioty, które realizują leczenie 

onkologiczne powinny prowadzić wspólne rozmowy, bo tych podmiotów na rynku 

olsztyńskim jest bardzo dużo.  Dodała, iż dobrą, jakość usług buduje się latami, tj, kadra, 

dobry sprzęt do diagnostyki. Dzisiaj podjęcie, jakiejkolwiek decyzji przez Zarząd 

Województwa, czy przez komisje, o ile miałaby takie kompetencje byłoby nie właściwe do 

jednostek, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa.    

 

Radny p. T. Politewicz powiedział, że jeżeli będzie bardzo trudna sytuacja to należy 

wesprzeć Poliklinikę. Zdaniem radnego w takiej sytuacji Pan Marszałek na pewno przychyli 

się do prośby, a radni ją poprą. 

 

Radna p. G. Licznerska powiedziała między innymi, iż województwo szczyci się tym, 

iż jest Centrum Onkologii, ale należy robić wszystko, aby działało jeszcze lepiej, miało dobrą 

aparaturę i dobrych specjalistów i zaapelowała, aby nie rozpraszać leczenia onkologicznego.    

 

Dyrektor W-M O/Wojewódzkiego NFZ p. A. Zakrzewski odniósł się do onkologii 

ginekologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, gdzie przez 20 lat 

budowano zespół i który jest drugim zespołem w Polsce.   

 

Radna p. J. Król pochwaliła szpital MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum 

Onkologii  w Olsztynie za wspaniałą opiekę nad pacjentem.  

 

 Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem 

uchwały ws.  rozpatrzenia sprawozdania z działalności oddziałów i poradni onkologicznych 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie za 2016 r. 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały głosowali wszyscy obecni na 

posiedzeniu członkowie komisji. 

 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia złożonego przez 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokumentu pn. "Ocena 

zasobów pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego za 2016 

rok". 

 

 Głos zabrała Kierownik ROPS p. Joanna Kaczyńska, która przedstawiła prezentację 

multimedialną dotycząca "Oceny zasobów pomocy społecznej województwa warmińsko-

mazurskiego za 2016 rok". 

Załącznik nr 4  

 

 Radna p. M. Kozioł zapytała jak kształtuje się przedział wiekowy osób 

uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej? Dodała, iż z jej obserwacji wynika, iż 

warsztaty terapii mają sens w dużym mieście, w małych miastach mają ludzi                                  

w wieku około sześćdziesięciu paru lat i nie będą oni już aktywizowani,  bo nie wejdą na 

rynek pracy.  

 

  Dyrektor p. W. Przybysz powiedziała, iż nie mają takich danych, ponieważ  jest to 

finansowane z PFRON- u. Jest platforma ekonomii społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej 
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przedstawiają tam mechanizmy diagnozowania i czas pobytu w placówkach oraz grupy 

wiekowe. 

 

 Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-

Mazurskiego dokumentu pn. "Ocena zasobów pomocy społecznej województwa warmińsko-

mazurskiego za 2016 rok". 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały głosowali wszyscy obecni na 

posiedzeniu członkowie komisji. 

 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji w roku 2016 "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-

2017" 

 

Pani Przewodnicząca odczytała pismo, które wpłynęło z Wojewódzkiego Szpitala 

Psychiatrycznego ws. nadużywania przez młodzież dopalaczy. 

Załącznik nr 5 

  

 Głos zabrał Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych p. Michał Tatarek, który powiedział, iż powołano specjalny zespół i raz do 

roku omawiają sytuację w powyższej kwestii. Do miesiąca maja  stwierdzono  51  

przypadków  nadużywania dopalaczy, najwięcej przypadków było   w Olsztynie i Elblągu 

tam, gdzie funkcjonują sklepy.  Kolejno przedstawił raport NIK w tej sprawie. Dodał, że 

nasuwa się taki wniosek, iż należy zmienić prawo w tej kwestii, tj. karać za częstowanie tego 

rodzaju rzeczami, a już nie mówiąc o handlu. Województwo w ubiegłym roku zorganizowało 

3 konferencje poświęcone dopalaczom. Następnie Pan Tatarek przedstawił sprawozdanie z 

realizacji w roku 2016 "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 

Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017". 

          Załącznik nr 6  

 

 

 Radnap. M. Kozioł powiedziała, iż czytając niektóre programy gminne dotyczące 

przeciwdziałania narkomanii odnosi wrażenie, że są tendencyjne i brakuje innowacyjności. 

Dodała, że programy są pisane pod szablon i nic nowego nie wnoszą.   

 

 Pan M. Tatarek przyznał rację Pani Radnej, ale dodał, iż starają się to zmieniać.   

 

 Radna p. J. Król powiedziała, iż powinno być mniej konferencji dla specjalistów, ale 

należy wyjść w teren do szkół i rozmawiać z młodzieżą. Należy tym młodym ludziom 

pokazać tragedię, co może się stać z takim młodym człowiekiem po zażyciu dopalaczy.  

 

 Pan M. Tatarek powiedział, iż mają wysoko wyspecjalizowaną kadrę nauczycieli, ale 

czasami są nieprzygotowani do tego typu dzieci. Należy namówić samorządy, aby 

przeprowadzić warsztaty dla nauczycieli.  

 

 Radny p. M. Szter powiedział, iż każda szkoła ma programy wychowawcze i 

program profilaktyki. Podkreślił, iż problem polega na tym, aby dyrektor szkoły egzekwował 

i realizował program przy udziale rodziców, bo to rodzice mają duży udział przy tworzeniu 

tego typu programów. Szkoły robią dużo, ale jeszcze raz podkreślił, iż zależy to również od 
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dyrektora i grona rodziców z nim współpracujących jak to wszystko jest realizowane. 

Nadmienił, że oprócz profilaktyki bardzo ważna jest pozytywna atmosfera, którą tworzy 

szkoła.    

 

 Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad w/w sprawozdaniem. Wszyscy 

członkowie komisji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.  

 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Szpitala 

Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Węgorzewie.                                                                                                   

 

 Głos zabrał Dyrektor Departamentu Zdrowia p. Ryszard Wasiński, który przedstawił 

zmiany do statutu Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Węgorzewie.                                                                                                   

 

 

 Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. 

Wszyscy członkowie komisji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.  

 

 5.  Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Spraw różnych i wolnych wniosków nie wniesiono.  

 

 

6. Przyjęcie protokołów komisji z ostatniego posiedzenia.  

 

Przewodnicząca komisji zapytała o uwagi do przesłanego protokołu, w związku z 

brakiem uwag zarządziła głosowanie. Protokół został przyjęty bez uwag, jednogłośnie. 

 

 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim 

obecnym i zakończyła posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i 

Sportu w dniu 12 czerwca  2017  r. 

 

 

         Przewodnicząca Komisji 

 

          Bernadeta Hordejuk 

 

 

Protokołowała: 

 

Mirosława Baran-Styczyszyn 

 

 

 


