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Protokół nr 30/2017 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,  
z dnia 21.08. 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. Plan finansowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego 

NFZ na rok 2018. 
4. Informacja dotycząca wykorzystania środków z RPO Warmia - Mazury  

2014 - 2020  w działaniach dotyczących ochrony zdrowia. 
5.  Zaopiniowanie materiałów na XXIX Sesję Sejmiku: 

 Projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym rady 
społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób 
Płuc w Olsztynie. 

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

Uwag do porządku nie zgłoszono, porządek został przyjęty przez aklamację.  
 
Plan finansowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ                        
na rok 2018. 
 
 Głos zabrał Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego O/Wojewódzkiego NFZ                       
p. Andrzej Zakrzewski, który przedstawił multimedialnie plan finansowy Warmińsko-
Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2018. Przedstawił założenia 
przyjęte przez oddział przy tworzeniu planu finansowego na rok 2018. Kolejno 
przybliżył założenia merytoryczne dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń w 
ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, p o z, leczeniu szpitalnym, opiece 
psychiatrycznej i leczeniu uzależnień, rehabilitacji leczniczej, świadczeniach 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych, leczeniu stomatologicznym, paliatywnym i 
uzdrowiskowym. Przedstawił również założenia dotyczące profilaktycznych 
programów zdrowotnych, pomocy doraźnej i transportu sanitarnego, ratownictwa 
medycznego oraz świadczeń medycznych kontraktowanych odrębnie. Na 
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zakończenie prezentacji przedstawił dane dotyczące bilansu migracji 
ubezpieczonych.  
 
 Radna p. G. Licznerska zapytała, jakie jednostki nie wejdą do sieci szpitali? 
Kolejno zapytała, czy zaćmę leczy się poza województwem? 
 
 Dyrektor p. A. Zakrzewski wyjaśnił, iż nie weszły jednostki jednoprofilowe ( te 
jednostki mają przedłużoną umowę do końca roku) natomiast wszystkie szpitale 
pełnoprofilowe weszły do sieci szpitali. Dyrektor powiedział, że jeżeli chodzi o zaćmę 
to trochę leczy się poza województwem, kolejki wynoszą około 2 lat i zabiegi 
wykonywane są zagranicą np. Litwa, tj. Kowno.   
 
 Przewodnicząca Komisji zapytała o opiekę koordynowaną przy chorobach serca? 
 
 Dyrektor p. A. Zakrzewski wyjaśnił, iż ośrodek musi mieć podpisaną umowę na 
rehabilitację, poradnictwo lub mieć to u siebie. Część umowy dla pacjentów 
zawałowych z tego ośrodka jest przesuwana do umowy koordynowanej, a wszystko 
ponad  jest płacone przez NFZ.  
 
 Radna p. J. Szulc zapytała, czy Pan Dyrektor znalazłby jakieś ośrodki, które                    
w tym roku wykonają badanie tomografii komputerowej lub rezonansu 
magnetycznego? 
 
 Dyrektor p. A. Zakrzewski powiedział, iż jest to trudne pytanie, znalazłby jeden 
lub dwa ośrodki, które by wykonały badanie, ponieważ limity w tym zakresie są na 
ukończeniu.  
 
 Radna p. J. Szulc powiedziała, iż Prezes NFZ zdaje sobie sprawę, że kiedy 
pacjent wymaga diagnostyki, a nie można napisac pilne to wówczas pacjent będzie 
kierowany do szpitala. 
  
 Dyrektor p. A. Zakrzewski powiedział, iż na te wszystkie rozwiązania, o których 
mówił wygospodarowano 2 mld 400 mln zł. i więcej środków nie ma.   
 
 Przewodnicząca Komisji zapytała, czy kwota na diagnostykę będzie wydzielona? 
 
 Dyrektor p. A. Zakrzewski wyjaśnił, iż kwota będzie wydzielona w projekcie opieki 
koordynowanej w p o z,  która jeszcze nie weszła. Ten projekt jest bogatszy niż ten, 
który był realizowany kilka lat temu. 

 Załącznik nr 3  
 

4. Informacja dotycząca wykorzystania środków z RPO Warmia - Mazury  
2014 - 2020  w działaniach dotyczących ochrony zdrowia. 

 
 Głos zabrał p. Zbigniew Cieciuch Dyrektor Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, który przedstawił prezentację dotyczącą wykorzystania środków                                 
z RPO WiM na lata 2014-2020 w działaniach dotyczących ochrony zdrowia.  
W Osi III Cyfrowy Region   Działanie 3.2  E-zdrowie  alokacja wynosi : 21 243 499 
EUR 
Wsparcie otrzymają projekty ukierunkowane na rozwój e-usług publicznych i aplikacji  
w obszarze e-zdrowia.  
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Typy projektów:  
1. Tworzenie e-usług placówek ochrony zdrowia.  
2. Cyfryzacja dokumentacji medycznej.  
3. Wprowadzanie systemów udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach  

i rejestrów medycznych (Wprowadzane rozwiązania technologiczne muszą 
zapewniać udostępnianie i wymianę danych za pośrednictwem Elektronicznej 
Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych                             
o Zdarzeniach Medycznych – P1, jak również dwustronną komunikację z 
Platformą Udostępniania On-Line Usług  
i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych – P2).  

W Osi IX Dostęp do wysokiej, jakości usług publicznych 
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (22 062 512 EUR)  
Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, alokacja:                         
11 191 498 EUR, w tym:  
Schemat A: 1 000 000 EUR, Schemat B: 5 095 749 EUR, Schemat C: 5 095 749 
EUR  
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w MOF Elbląga, alokacja: 10 871 
014 EUR, w tym:  
Schemat A: 225 933 EUR, Schemat B: 8 385 756 EUR, Schemat C: 2 259 325 EUR  
Typy projektów:  
Schemat A podmioty, które realizują świadczenia zdrowotne z zakresu poz i/lub aos 
i nie oferują stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:  
1.    Doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną.  
Schemat B podmioty, które realizują stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne dla mieszkańców przynajmniej 1 powiatu:  

1. Doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. 
2. Budowa, rozbudowa, modernizacja ww. podmiotów – inwestycje w obiekty i 

zakup wyposażenia.  
Schemat C przeznaczony jest dla podmiotów specjalistycznych:  

1. Doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. 
2. Budowa, rozbudowa, modernizacja ww. podmiotów – inwestycje w obiekty i 

zakup wyposażenia.  
Załącznik nr 4  

 
Następnie głos zabrała p. Dorota Solnicka Z-ca Dyrektora ROPS, która 

przedstawiła multimedialnie wykorzystanie środków z RPO W i M 2014-2020                           
w działaniach dotyczących ochrony zdrowia. Poinformowała, iż realizacja założeń 
RPO WiM 2014-2020 w zakresie Działania 10. 7 Aktywne i zdrowe starzenie się, 
poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych- projekty konkursowe 
oraz Poddziałania 11.2.2.- Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych.  
Następnie przedstawiła ogłoszone konkursy w roku 2016 i 2017 oraz konkursy 
planowane na rok 2018.  

Załącznik nr  5  
 
 

Radna p. J. Szulc zapytała, kto może się starać o środki z programów 
realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej?  
 
  Z-ca Dyrektora p. D. Solnicka poinformowała, iż katalog podmiotów jest 
bardzo szeroki, ale najwięcej jest organizacji pozarządowych, które same nie mogą 
realizować programu i muszą mieć w partnerstwie przynajmniej jeden p o z.   
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 Radna p. J. Szulc zapytała skąd organizacje pozarządowe mogą pozyskać 
środki na wkład własny? 
 

Z-ca Dyrektora p. D. Solnicka powiedziała, iż organizacje wkład własny                                           
w wysokości 5% pozyskują w różny sposób i raczej nie ma z tym problemów.  

 
Przewodnicząca komisji zapytała o konkurs na rehabilitację. Jeżeli beneficjent 

złoży wniosek i nie dostanie tych środków europejskich, to czy może to zadanie 
zrealizować z własnych środków po to, aby wywiązać się ze zobowiązania, ponieważ 
składał oświadczenie. Kolejno zapytała, czy będą w tej perspektywie większe środki                         
i czy będą renegocjacje w tej kwestii? Kolejna zapytała, czy jeżeli w innym konkursie 
pozostałyby środki, czy można je przeznaczyć na e-zdrowie? 
 

Głos zabrała Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej p. Lidia Wójtowicz, 
która poinformowała, iż zwolniła się pewna kwota, która będzie przekazana na 
infrastrukturę socjalną, a ponadto Uniwersytet W - M w 2016 r. poinformował, iż 
wycofuje się z planowanych inwestycji w infrastrukturę dydaktyczną i te środki 
zostaną przekierowane do zdrowia. Środki nie zostaną przesunięte dopóki nie 
zostanie wynegocjowana przez Polskę z UE zmiana umowy partnerskiej, dlatego 
żaden z programów regionalnych nie może złożyć wniosku o reprogramowanie 
dopóki tego nie zrobi Polska.  

 
Dyrektor p. Cieciuch powiedział, iż w ramach tej samej osi można przesunąć 

środki. Przesuwanie pomiędzy osiami wymaga wielu uzgodnień i nie ma takiej 
możliwości w skali kraju.   

 
Dyrektor p. L. Wójtowicz dodała, że możliwe są drobne korekty i to wynika z 

porządkowania, natomiast nie ma przesunięć pomiędzy osiami. Dyrektor 
poinformowała, iż wystąpili o zmiany zapisów dopuszczające finansowanie z innych 
środków np. własnych.  

 
 

5. Zaopiniowanie materiałów na XXIX Sesję Sejmiku: 
 

 Projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym rady 
społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy                    
i Chorób Płuc w Olsztynie. 

Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 6 osób, 1 osoba się wstrzymała, nikt nie 
był przeciwny. 

 
6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 
   Przewodnicząca komisji poinformowała, iż wpłynęło do wiadomości pismo, które 

neguje przyznanie nagrody dla Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w Olsztynie. Pismo do wglądu w aktach komisji.  

Załącznik nr 6  
 
7.  Przyjęcie protokołów komisji z ostatniego posiedzenia.  
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 Przewodnicząca komisji zapytała o uwagi do przesłanego protokołu, w związku 
z brakiem uwag zarządziła głosowanie. Protokół został przyjęty bez uwag, 
jednogłośnie. 
 
8. Zakończenie posiedzenia. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim 
obecnym i zakończyła posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, 
Rodziny i Sportu w dniu 21 sierpnia 2017 r. 

 
 

 
 
 
         Przewodnicząca Komisji 
 
 
          Bernadeta Hordejuk 
 
 
Protokołowała: 
 
Mirosława Baran-Styczyszyn 
 

 
 


