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Protokół nr 35/2018 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,  
z dnia 12.02.2018 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 odczytała porządek posiedzenia, który przedstawiał się 
następująco: 

 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad.  
3. Wstępne efekty wprowadzania sieci szpitali w województwie warmińsko-

mazurskim – referuje: Dyrektor W-M O/Wojewódzkiego NFZ-u. 
4. Zaopiniowanie materiałów na XXXIV Sesję Sejmiku: 
 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. określenia zadań Samorządu Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego finansowanych ze środków PFRON w roku 2018. 
 Zaopiniowanie projektu uchwały ws. udzielenia przez Województwo Warmińsko-

Mazurskie pomocy rzeczowej powiatom z obszaru województwa warmińsko-
mazurskiego.  

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 Wytypowanie do komisji konkursowej oceniającej oferty finansowane ze 

środków PFRON zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych.  

 Wytypowanie do zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród 
sportowych i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w 2017 r. 

 Plan pracy komisji na rok 2018 - propozycje.   
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
7. Zakończenie posiedzenia. 

Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag, jednogłośnie.  
 
 
 
3. Wstępne efekty wprowadzania sieci szpitali w województwie warmińsko-mazurskim – 

referuje: Dyrektor W-M O/Wojewódzkiego NFZ-u. 
 

  Głos zabrał Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ                 
p. Andrzej Zakrzewski, który zaprezentował multimedialnie materiał dotyczący wstępnych 
efektów wprowadzania sieci szpitali w województwie warmińsko-mazurskim.  Przedstawił 
podział szpitali przed wejściem systemu, PSZ oraz wykaz szpitali powiatowych i 
powiatowych+. Następnie omówił wykaz szpitali specjalistycznych i jednodziałowych oraz 
wykaz szpitali niezakwalifikowanych do powyższych typów w województwie. Przedstawił 
mapę z rozmieszczeniem szpitali na terenie województwa. Przybliżył wykaz szpitali I, II i III 
stopnia. Pokazał rozmieszczenie szpitali zakwalifikowanych do systemu oraz rozmieszczenie 
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nocnej             i świątecznej opieki zdrowotnej. Kolejno przedstawił symulator ryczałtu PSZ na 
podstawie realizacji X-XII 2017. Omówił zmiany dokonywane w zakresie szpitali 
zakwalifikowanych do sieci. Zaprezentował dodatkowe środki finansowe i ich przeznaczenie. 
Na zakończenie porównał plan finansowy oddziału NFZ na rok 2017       i 2018. 

Załącznik nr 3  
 
 Przewodnicząca komisji zapytała, czemu jest tak źle skoro z prezentacji wynika, że jest 
dobrze? 
  
 Dyrektor p. A. Zakrzewski powiedział, iż pieniądze nie rozwiążą wszystkich 
problemów. Pieniędzy jest więcej, ale jest ustawa podwyżkowa z lipca br. w związku z którą 
m.in. ma miejsce podwyższenie pensji minimalnej, włączenie pełnych usług około szpitalnych 
to wszystko spowodowało, że koszty się zwiększyły w szpitalach. Jednak bardzo dużym 
problemem jest brak kadry medycznej. Jedyna kadra, która jest wystarczająca to rehabilitanci i 
ratownicy medyczni.  
 
 Radna p. Grażyna Licznerska zapytała, czy problem wypowiedzenia klauzuli opt- out 
bardzo utrudnił pracę? 
 
  Dyrektor p. A. Zakrzewski powiedział, iż ten problem nie wpłynął na poprawne 
funkcjonowanie szpitali. 
 

Przewodnicząca komisji zapytała o świąteczną i nocną opieką zdrowotną, czy 
spowodowała ona fluktuację kadr i powstał problem kadrowy w innych szpitalach. Kolejno 
odniosła się do porozumienia podpisanego z rezydentami i w związku z tym aktywność 
pozostałej kadry medycznej, głównie specjalistów.  
 

Dyrektor p. A. Zakrzewski powiedział, iż braki kadrowe powodują wzrost cen. 
Porozumienie mówi o dwóch rzeczach tj. wynagrodzeniach rezydentów oraz dodatkach. Jednak 
spodziewają się, że będą ruchy w zakresie różnych rozwiązań dla innych grup zawodowych. 
Wszystkie środki na podwyżki w służbie zdrowia są ze składek podatników, tylko środki na 
ratownictwo z budżetu państwa.  

 
Przewodnicząca komisji powiedziała, iż zostały zwiększone limity na medycynę, 

zapytała, w jakim stopniu dotyczy to naszego Uniwersytetu Wydziału Medycznego 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego? 

 
Dyrektor p. A. Zakrzewski wyjaśnił, iż 20 miejsc na przestrzeni 2 lat. Obecnie studiuje 

120 osób na I roku. Zwiększenie do 200 osób.  Uniwersytet   Warmińsko- 
Mazurski nie ma możliwości kształcenia bardzo dużej liczby studentów. Z zebranych 
informacji wynika, iż mniej więcej połowa studentów zostaje w naszym województwie. 

 
Przewodnicząca komisji zapytała, jeżeli zostaną pieniądze to czy można je przeznaczyć 

na inny rodzaj usług?  
 
 Dyrektor p. A. Zakrzewski powiedział, iż w ryczałcie nie ma nadlimitów wszystko się 
bilansuje w jednej kwocie. Fundusz może sam decydować, ale wówczas prawdopodobnie 
zwiększyliby poziom ryczałtu dla wszystkich jednostek niż przesuwać na inne dziedziny, 
ponieważ to są pieniądze przeznaczone na utrzymanie szpitali.  
 
 Członek Zarządu, p. Marcin Kuchciński powiedział, iż rozumie, że NFZ otrzymuje daną 
pulę, którą dysponuje.  
 
 Radna p. Licznerska zapytała o nową wycenę, czy coś w tej kwestii wiadomo? 
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Dyrektor p. A. Zakrzewski powiedział, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i 

Taryfikacji cały czas nad tym pracuje, a obecnie pracuje nad wyceną w psychiatrii.    
 
Radna p. Jadwiga Król poinformowała, iż Ośrodek Rehabilitacyjny Dzieci                       

i Młodzieży w Elblągu wystosował pismo do Przewodniczącej Komisji, ponieważ mają 
problemy. W rok 2018 Ośrodek będzie na minusie – 330 tys. zł. Zapytała, jakie są plany w 
stosunku do tego ośrodka rehabilitacyjnego? Dodała, iż rehabilitacja dziecka jest bardzo 
kosztowna.  

 
  Dyrektor, p. A. Zakrzewski powiedział, iż w Elblągu jest samoistny ośrodek 

rehabilitacji dziennej. Jeżeli nie będzie możliwości zwiększenia wycen tej usługi sytuacja się 
nie poprawi. Należy podjąć wspólne działania, aby nowy minister zlecił AOTMiT-owi pracę 
nad nową wyceną.  

 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, iż w planie pracy komisji zostało zapisane 

wyjazdowe posiedzenie w Szpitalu Zespolonym w Elblągu w kwietniu                    i wówczas 
zostałby zaproszona na to posiedzenie Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i 
Młodzieży.  

 
Radna p. Jadwiga Król powiedziała, iż chciałaby, aby radni zobaczyli ośrodek oraz jego 

pacjentów.  
 

Przewodnicząca Komisji podała argumentację, dlaczego proponuje, aby posiedzenie 
odbyło się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.  

 
Członek Zarządu p. M. Kuchciński powiedział, iż trudno jest decydować czy środki 

przeznaczyć na rehabilitację dzieci, dorosłych, czy endoprotezy, bo oni  nie mogą o tym 
decydować, a takich pieniędzy w budżecie nie ma. Dodał, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
skierować wniosek do Zarządu i Dyrektora Zakrzewskiego, aby zwrócić się do Ministra 
Zdrowia z prośbą o podjęcie prac nad nową procedurą wyceny.   
 
4. Zaopiniowanie materiałów na XXXIV Sesję Sejmiku: 
  Zaopiniowanie projektu uchwały ws. określenia zadań Samorządu Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego finansowanych ze środków PFRON w roku 2018. 
 

 Głos zabrała Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej p. Wiesława Przybysz, 
która przedstawiła w/w projekt uchwały. Poinformowała, iż na podstawie art. 35 ust. l pkt 5-6 
oraz art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań samorządu województwa na rzecz osób 
niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych należą: 
1) dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących 
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych 
obiektów, 
2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, 
3) zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Proponują dofinansowanie tych 3 zadań. 
 

Przewodnicząca Komisji zapytała, jakie są proporcje dofinansowania? 
 
 Dyrektor p. W. Przybysz powiedziała, iż najwięcej pieniędzy idzie na Zakłady 
Aktywności Zawodowej około 50%.  
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 Radna p. Jadwiga Król powiedziała, iż zna taki Zakład Aktywności Zawodowej. Osoby 
dorosłe trafiają tam do pracy, bo mają najczęściej małą rentę, z której nie mogą wyżyć, ale 
pracują i się realizują.   
  
 Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. Wszyscy 
obecni członkowie komisji głosowali za pozytywny przyjęciem projektu uchwały ws. 
określenia zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansowanych ze 
środków PFRON w roku 2018. 
 
  Zaopiniowanie projektu uchwały ws. udzielenia przez Województwo Warmińsko-

Mazurskie pomocy rzeczowej powiatom z obszaru województwa warmińsko-
mazurskiego.  

 
 Głos zabrał Dyrektor Turystyki i Sportu p. Waldemar Buszan, który omówił w/w 
projekt uchwały. 
 
 Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. Wszyscy 
obecni członkowie komisji głosowali za pozytywny przyjęciem projektu uchwały ws. 
udzielenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie pomocy rzeczowej powiatom z obszaru 
województwa warmińsko-mazurskiego.  

5. Sprawy różne i wolne wnioski.  
 
 Wytypowanie do komisji konkursowej oceniającej oferty finansowane ze środków 

PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.  
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w ubiegłym roku w/w komisji pracowała 

radna p. Jadwiga Król. Pani Radna wyraziła zgodę na kontynuację pracy w w/w komisji, a 
pozostali radni poparli jej kandydaturę. 
   
 

 Wytypowanie do zespołu, ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród sportowych 
i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w 2017 r. 

 
Przewodnicząca Komisji zakomunikowała, iż w ubiegłym roku w/w zespole pracował 

radny p. Marek Szter. Pan Radny wyraziła zgodę na kontynuację pracy                   w w/w 
zespole, a pozostali radni poparli jego 
kandydaturę.
 
Plan pracy komisji na rok 2018 - propozycje.   

 
Pani Przewodnicząca poinformowała, iż projekt planu pracy został przesłany do 

członków komisji. Radny p. M. Szter wniósł jeszcze dodatkowy punkt Informacja ws. 
realizacji ustawowych zadań samorządu wojewódzkiego w zakresie kultury fizycznej i 
sportu.  

Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu zapytał, za jaki okres ma być przedstawiona 
informacja. 

 
Przewodnicząca komisji dodała, iż może to być okres trwania kadencji sejmiku, tj. 4 lata. 

Następnie poprosiła o przegłosowanie planu pracy komisji, który stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu.  
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6. Przyjęcie protokołów z ostatniego posiedzenia komisji . 
 

 Przewodnicząca komisji zapytała o uwagi do przesłanego protokołu, w związku z 
brakiem uwag zarządziła głosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowało 8 osób, nikt się nie 
wstrzymał, nikt nie był przeciwny.  

 
7. Zakończenie posiedzenia. 

 
Po wyczerpaniu porządku obrad Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim 

obecnym. Na tym posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i 
Sportu w dniu 12.02.2018 r. zostało zakończone. 
 
 
         Przewodnicząca Komisji 
 
 
          Bernadeta Hordejuk 
Protokołowała: 
 
Mirosława Baran-Styczyszyn 


