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Protokół nr 27/2017 

z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, 

Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,  

z dnia 20.03. 2017 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. Prezentacja potrzeb środowisk senioralnych w Województwie Warmińsko-

Mazurskim - Przewodniczący Prezydium Warmińsko-Mazurskiego Zespołu 

Obywatelskiego Parlamentu Seniorów . 

4. Zaopiniowanie materiałów na XXV Sesję Sejmiku;  

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia Sprawozdania                       

z realizacji w roku 2016 Programu pn. "Warmia i Mazury dla Dużej 

Rodziny". 

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. określenia ogólnej powierzchni 

przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji 

tych upraw w roku 2017. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Przyjęcie protokołów komisji z dnia 13.02.2017 r. i  21.02.2017 r. 

7. Zakończenie posiedzenia. 
 

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do przesłanego porządku posiedzenia? Nikt z 

członków komisji nie zgłosił uwag, porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.  

 

3. Prezentacja potrzeb środowisk senioralnych w Województwie Warmińsko-

Mazurskim. 

 

 Głos zabrał Przewodniczący Prezydium Warmińsko-Mazurskiego Zespołu 

Obywatelskiego Parlamentu Seniorów p. Aleksander Pieczkin, który na wstępie przedstawił 

historię powstania Parlamentu Seniorów. Wymienił organizacje seniorów mające swoich 

przedstawicieli w Parlamencie Seniorów. I Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 

odbyła się w Sejmie RP pod patronatem Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, w której 

uczestniczyli przedstawiciele ponad 3,5 tys. organizacji senioralnych i kombatanckich. 

Przyjęto, iż parlament seniorów powinien liczyć 460 parlamentarzystów przedstawicieli 

wszystkich środowisk senioralnych i kombatanckich w Polsce. Kolejno Pan Przewodniczący 

wymienił podstawowe cele Obywatelskiego Parlamentu Seniorów: być rzecznikiem i 

reprezentantem osób starszych wobec władz publicznych, monitorować i oceniać programy 

dotyczące osób starszych oraz formować stanowiska i opinie w tym zakresie, monitorować 

sytuacje osób starszych z uwzględnieniem aspektów społecznych, medycznych i 
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ekonomicznych oraz inicjować i wspierać systemowe rozwiązania prawne, organizacyjne i 

systemowe poprawiające sytuację bytową osób starszych. Powiedział, że Pan Marszałek 

spotkał się 25.02.2016 r. z przedstawicielami Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i 

zadeklarował otwartość Samorządu Województwa na sprawy senioralne oraz pomoc komórek 

organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w realizacji zadań Obywatelskiego Parlamentu 

Seniorów. Kolejno wymienił przedstawicieli parlamentu. Nadmienił, że Parlament Seniorów 

został wyrzucony z Parlamentu RP, a była to reakcja na to, że władze OPS nie godziły się na 

podporządkowanie władzom rządowym. Dzięki poparciu władz samorządowych miasta 

Warszawy w dniu 03.10.2016 r. odbyła się sesja w Muzeum Żydów Polskich. W dniu 

18.11.2016 r. powołano Warmińsko-Mazurski Zespół Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i 

ustalono kierunki działania i plan działań na przyszłość. Następnie Pan Pieczkin podziękował 

Marszałkowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego za udzielone wsparcie oraz radnym 

województwa za pozytywne nastawienie do problematyki seniorów. Kolejno przedstawił dane 

statystyczne dotyczące osób starszych. Na zakończenie przedstawił wnioski i rekomendacje 

Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w celu poprawy bytu osób starszych. Zaoferował z ich 

strony życzliwość i współpracę ze wszystkimi komisjami Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego oraz ze wszystkimi komórkami Urzędu Marszałkowskiego. 

 

 Radna p. Jadwiga Król powiedziała, iż jest pod wrażeniem i cieszy się, że                 

w wystąpieniu zwrócono uwagę na opiekunów, którzy opiekują się osobami 

niepełnosprawnymi, starszymi. Dodała, że ma pod opieką dwie osoby niepełnosprawne i 

doskonale wie, ile opiekunowie muszą mieć cierpliwości.   

 

 Radna p. Teresa Krajewska stwierdziła, iż odniosła inne wrażenie po wystąpieniu 

Pana Przewodniczącego Pieczkina. Powiedziała, że to prawda, iż seniorzy i ludzie starsi w 

Polsce wymagają szczególnej uwagi i troski. Zwróciła uwagę, iż w tym wystąpieniu było 

dużo polityki i to takiej agresywnej atakującej Rząd. Dodała, iż nieprawdą jest, że nauczyciele 

nie robią spotkań z kombatantami i innymi osobami zasłużonymi dla danego środowiska.    

 

 Przewodnicząca Komisji przypomniała jak doszło do tego spotkania. Pan 

Przewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów wyjaśnił, dlaczego są dzisiaj na 

posiedzeniu, ponieważ do niedawna seniorzy mieli możliwość reprezentacji                                    

w Sejmie RP, tam gdzie powstają rozwiązania systemowe. Pan Marszałek zadeklarował 

współpracę z parlamentem seniorów i tak dzieje się w każdym województwie. 

 

 Radny p. Tadeusz Politewicz dodał, iż jest luka, jeżeli chodzi o opiekę nad 

seniorami. Jest wielu ludzi samotnych, którzy dostają bardzo niskie świadczenia emerytalne. 

Osobom starszym należy zapewnić pieniądze na leczenie, które jest bardzo drogie. Pan radny 

wypowiedz Pana Przewodniczącego odebrał, jako wołanie o pomoc osobom starszym.   

 

 Radny p. Marek Szter podziękował za wystąpienie, ale kilkoma tezami był 

zaskoczony, a chodzi m. in. o spotkania w szkołach z kombatantami. Widać, że sprawy 

seniorów są niedoceniane przez wszystkie rządy. Seniorom należy zapewnić warunki do 

godnego życia.  

 

 Radna p. Jadwiga Król dodała, iż uposażenie osób niepełnosprawnych                                 

i seniorów jest niewielkie. 
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 Pani Aldona Bagińska z Rady Seniorów dodała, iż nowy rząd bardzo socjalnie zajął 

się ludźmi młodymi i jest to bardzo dobra inicjatywa, ale dla seniorów dodaje się minimalne 

kwoty do emerytury.  

 

 Radna p. Teresa Krajewska powiedziała, iż należy się cieszyć, że młode rodziny są 

wspomagane, ale należy myśleć również o emerytach z niskim uposażeniem.  

   

 Pan Antoni Pieczkin dodał, iż w Polsce Obywatelski Parlament Seniorów powołano 

po 22 latach. W naszym województwie jest 116 gmin, a rad seniorów                                              

w       województwie jest 14, wynika to z braku polityki senioralnej.  Kolejno poruszył 

problem budownictwa senioralnego, a jako przykład podał Kraków, gdzie powstał budynek 

przystosowany dla seniorów. 

 

 Głos zabrała radna p. Jolanta Szulc, która powiedziała, iż jest lekarzem p o z w 

Nowym Mieście Lubawskim, gdzie brakuje środowiskowych domów pomocy dla osób 

starszych. Przy p o z , którym kieruje jest organizowany dzienny dom opieki medycznej, 

który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Kolejno poruszyła problem leków dla osób 

75+. Na listach znalazły się leki najtańsze, a listy ciągle się zmieniają. 

 

 Głos zabrała Danuta Krzywosz Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku powiedziała, 

iż te tematy są poruszane w Akademii III Wieku. Obserwuje się wzmożoną samotność osób 

starszych. Pani Krzywosz zgłosiła wniosek do NFZ, aby nie było skierowań do poradni 

geriatrycznych, bo już po numerze pesel widać, że jest to osoba starsza. Stwierdziła, że należy 

również wspierać uniwersytety i akademie trzeciego wieku, bo przedłużają aktywność ludzi 

starszych. 

  

 Radna p. Teresa Krajewska powiedziała, iż słusznie domagają się innego spojrzenia 

na problemy emerytów i tak należy postępować. Ta inicjatywa jest cenna, bo dużo jest 

robione dla seniorów. Pani radna dodała, że, jeżeli będzie miała kontakt z posłem, czy 

senatorem to będzie o tym problemie informowała. 

 

 Członek Zarządu Województwa, a zarazem członek komisji p. Sylwia Jaskulska 

stwierdziła, iż każdy ma tutaj swoją rolę do spełnienia. Radni Wojewódzcy mają zadania, 

które będą realizować oraz mają przedstawicieli w Sejmie RP, którzy powinni się zając 

odpowiednimi ustawami. Dodała, iż powstało wiele środowiskowych domów pomocy 

społecznej w gminach i mniejszych miastach, a w 2015 r. powstało wiele Domów Dziennego 

Pobytu Vigor, które cieszą się popularnością. Głos seniorów jest bardzo ważny, a samorząd 

województwa wychodzi naprzeciw realizując różne przedsięwzięcia na rzecz seniorów.  

 

 Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej p. Wiesława Przybysz 

poinformowała, iż Samorząd Województwa prowadzi wiele programów integrujących 

środowiska osób starszych.  Powstało około 30 oddziałów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

które skupiają coraz więcej osób wymagających wsparcia koleżeńskiego.  Bardzo istotna jest 

kwestia reprezentacji osób starszych, są środki RPO w obszarze rozwoju usług dla osób 

starszych, poprzez adaptację obiektów, gdzie można stworzyć miejsca dziennego pobytu dla 

osób starszych. Nie są to duże nakłady, ale należy wysuwać konkretne propozycje. Należy o 

tym mówić, aby siła oddziaływania była większa. 

  

 Głos zabrała Z-ca Dyrektora Departamentu Sportu p. Beata Bublewicz, która 

podsumowała, iż wszystkie głosy są bardzo ważne, ale ma propozycję, aby spotkać się w 
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szerszym gronie z posłami, senatorami i radnymi samorządowymi i utworzenie forum., aby 

wypracować wspólne stanowisko. Zdaniem p. Bublewicz  ustalenia z takich spotkań 

owocowałyby inicjatywą, która mogłaby się przełożyć na konkretne działania i konkretną 

pomoc.  

 

 Przewodnicząca Komisji powiedziała, iż samorząd województwa jest bardzo otwarty 

na sprawy seniorów, o czym świadczy chociażby dzisiejsze posiedzenie. Chciała sprostować, 

iż to nie jest tak, że poprzednie rządy nie robiły nic dla osób starszych, Pani Przewodnicząca 

uważa, iż bardzo dużo zostało zrobione w tym kierunku.  

 

 Głos zabrała Kierownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego                

p. Joanna Glezman, która poinformowała, iż Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego  

Województwa Warmińsko-Mazurskiego  i jej dwa zespoły, tj. Zespół ds. opieki Zdrowotnej i 

Zespół ds. Polityki Społecznej i Dialogu zajął się sprawą rozwiązań systemowych związanych 

z osobami starszymi i do końca czerwca mają być wypracowane wnioski i podjęte stanowisko 

wojewódzkiej rady, które zostanie przesłane do konkretnych organów. 

 

4. Zaopiniowanie materiałów na XXV Sesję Sejmiku;  

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia Sprawozdania                       

z realizacji w roku 2016 Programu pn. "Warmia i Mazury dla Dużej 

Rodziny". 
 

 Głos zabrała Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej                           

p. Wiesława Przybysz, która przedstawiła prezentację dotyczącą Sprawozdania                    

z realizacji w roku 2016 Programu pn. "Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny". 

 

 Radna p. Jolanta Szulc zwróciła uwagę, że niektóre instytucje kultury potrafią 

bardzo aktywnie promować program, a inne słabo, zapytała czy była robiona taka analiza? 

Kolejno zapytała jak zmobilizować nasze instytucje kultury do większej aktywności we 

wsparciu programu Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny. Zapytała o Elbląski 

„Światowid” odnośnie realizacji programu? 

 

 Dyrektor p. Przybysz wyjaśniła, iż wysyłano zapytania dodatkowe i również 

sprawdzi jak przedstawia się promowanie tego programu w Światowidzie.  

Załącznik nr 3 

  

 Członek Zarządu p. Marcin Kuchciński dodał, iż każdy model dystrybucji jest ważny, 

bo on ma zwiększać rzeszę odwiedzających daną instytucję kultury. 

 

 Radna p. Jadwiga Król dodała, iż Telewizja Truso Elbląg ma film promujący kartę 

dużej rodziny, który jest systematycznie transmitowany.  

 

 Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem 

w/w projektu uchwały. Wszyscy członkowie komisji jednogłośnie poparli w/w sprawozdanie. 

 

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. określenia ogólnej powierzchni 

przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz 

rejonizacji tych upraw w roku 2017. 
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 Głos zabrał Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich                             

i Rolnictwa  p. Jarosław Sarnowski, który przedstawił w/w projekt uchwały. 

 

 Radny p. Marek Szter powiedział, iż nad tą uchwałą oprócz merytorycznego 

departamentu nikt się nie zagłębił, nawet Wojewódzka Rada Pożytku Publicznego tej 

uchwały nie opiniuje. Pan radny cieszy się z faktu, iż nie jest zwiększany areał uprawy, który 

tak naprawdę nie podlega żadnej kontroli.  

 

 Dyrektor p. Jarosław Sarnowski wyjaśnił, iż uchwała będzie miała skutek wiążący. 

Skup konopi prowadzi 6 firm, do celów farmaceutycznych, chemicznych.  

 

 Radna p. Teresa Krajewska zapytała o zysk z 1 ha uprawy konopi dla rolnika? 

 

 Dyrektor p. Sarnowski powiedział, iż zysk dla rolnika jest niewielki, głównie chodzi 

o dopłaty bezpośrednie.  

 

 Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem 

w/w projektu uchwały. Wszyscy członkowie komisji jednogłośnie poparli w/w projekt 

uchwały. 

 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

 Spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

6. Przyjęcie protokołów komisji z dnia 13.02.2017 r. i  21.02.2017 r. 

 

Przewodnicząca komisji zapytała o uwagi do przesłanych protokołów w związku z 

brakiem uwag zarządziła głosowanie. Oba protokoły zostały przyjęte bez uwag, jednogłośnie.  

 

7. Zakończenie posiedzenia. 
 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Pani Przewodnicząca zakończyła posiedzenie 

Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu                                            

w dniu 20 marca  2017  r. 

 

 

 

 

         Przewodnicząca Komisji 

 

 

 

          Bernadeta Hordejuk 

 

 
Protokołowała: 

 

Mirosława Baran-Styczyszyn 
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