
1 
 

Protokół nr 39/2018 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,  
z dnia 20.08.2018 r. 
godz. 12.30 
 
 
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. Plan finansowy NFZ na rok 2019. 
4. Efekty przeprowadzenia w Oddziale NFZ postepowań konkursowych                       

w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień. 
5. Informacja dotycząca wykorzystania środków z RPO Warmia-Mazury                       

2014-2020 w działaniach dotyczących ochrony zdrowia. 
6. Zaopiniowanie materiałów na XXXIX Sesję Sejmiku: 

 Projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego do składu Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. 

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

 
Przewodnicząca komisji zapytała o uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia. 

Nikt z członków komisji obecnych na posiedzeniu komisji nie zgłosił uwag, porządek przyjęto 
przez aklamację.  

 
3. Plan finansowy NFZ na rok 2019. 

 
Głos zabrał Z-ca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego O/Wojewódzkiego NFZ                        
p. Walenty Seliga, który przedstawił prezentację multimedialną dotycząca planu finansowego 
na rok 2019. Zaprezentował  porównanie planu finansowego oddziału NFZ na rok 2018 i 2019.  
Przybliżył założenia przyjęte przez Oddział przy tworzeniu planu finansowego na rok 2019. 
Kolejno omówił założenia merytoryczne dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. 
Przedstawił pilotażowe programy zdrowotne oraz świadczenia zdrowotne kontraktowane 
odrębnie. Omówił bilans migracji ubezpieczonych w latach 2017-2020.  

Załącznik 3 
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Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są uwzględnione dodatki dla ratowników medycznych?  
 
Z-ca Dyrektora p. W. Seliga potwierdził, iż środki zostały przekazane. Następnie przedstawił 
środki na ratownictwo medyczne, pomoc doraźną i transport sanitarny. Podkreślił, iż 
odnotowano wzrost środków na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Przedstawił programy 
pilotażowe. Dodał, iż na rehabilitację leczniczą o 5 % wzrosły kontrakty oraz wprowadzono 
rozwiązanie wspierające osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 
 
Radna p. Jadwiga Król dodała, że osoba niepełnosprawna musi czekać, bo jest system 
kolejkowy i wszyscy muszą czekać.  
 
Z-ca Dyrektora p. W. Seliga wyjaśnił, że przepisy mówią jednoznacznie, że jeżeli pacjent 
wymaga pilnego zabiegu to może z końca kolejki wskoczyć na początek. Warunkiem  jest  to, 
że komisja która działa przy danym zakładzie leczniczym sporządzi odpowiedni protokół.  
 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, iż problem jest innego typu ponieważ niepełnosprawny 
najpierw musi odbyć wizytę w poradni, a do poradni nie zostały zwiększone limity, czyli 
niepełnosprawny czeka rok do poradni. Kolejno zapytał, kto podlega ustawie - za życiem? 
 
Z-ca Dyrektora p. W. Seliga wyjaśnił, iż ta ustawa dotyczy wszystkich dzieci urodzonych z 
ciąży patologicznej do 18 roku życia.  
 
Radna p. J. Król zapytała o turnusy rehabilitacyjne dla osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, a mianowicie chodzi o wyjazd takiej osoby z opiekunem, który musi 
zapłacić 100% za pobyt w sanatorium. 
 
Z-ca Dyrektora p. W. Seliga wyjaśnił, iż opiekun musi czekać w kolejce i razem z nim osoba 
niepełnosprawna. Podsumowując dodał, iż brakuje około 100 mln zł, aby zrealizować 
zamierzenia i opłacić te świadczenia wykonane przez świadczeniodawców.   
 
Przewodnicząca komisji zapytała o procedury ratujące życie, ile powinni wypłacić, a nie 
wypłacili? 
 
Z-ca Dyrektora p. W. Seliga poinformował, iż starali się zapłacić nielimitowane świadczenia. 
W tej chwili bilansują na co będzie stać NFZ, aby zapłacić za procedury ratujące życie. Z analiz 
wynika, iż prawie wszyscy świadczeniobiorcy wykonali swój budżet w 100%. 
 
Radna p. Grażyna Licznerska zapytała, czy utrzymana jest refundacja w ramach karty DiLO? 
 
Z-ca Dyrektora p. W. Seliga potwierdził, iż karta DiLO i procedury onkologiczne płacone są w 
pełnej wysokości.  
 
Przewodnicząca komisji dodała, iż problem polega na tym, że lekarze p o z nie chcą wystawiać 
karty DiLO. 
 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, iż jest jeszcze problem, bo od pacjenta będącego w 
szpitalu z podejrzeniem nowotworu pobierają wycinek, a pacjent w tym czasie i trafia do domu, 
a po wynik przychodzi za jakiś czas. Kolejno Pani Przewodnicząca zapytała o konkursy np. na 
rezonans magnetyczny? 
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Z-ca Dyrektora p. Seliga powiedział, iż wówczas można wypisać kartę DiLO zgodnie z 
przepisami, bo jest podejrzenie. Podsumowując dodał, iż jest więcej pieniędzy, ale nie na 
świadczenia. Kolejno odniósł się do konkursów na badania (rezonans magnetyczny), nie 
ogłaszają konkursów bo nie mają pieniędzy, a jak pojawią się dodatkowe środki to ogłoszą 
konkursy. 
 
4. Efekty przeprowadzenia w Oddziale NFZ postepowań konkursowych w opiece 
psychiatrycznej i leczeniu uzależnień. 
 
 Z-ca Dyrektora p. Seliga  przedstawił dane dotyczące prowadzonych w Oddziale postepowań 
konkursowych w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień. Rozstrzygnięto 109 postępowań 
konkursowych, wpłynęło 126 ofert, w wyniku rozstrzygnięcia zawarto 48 umów  z okresem 
obowiązywania od 1 lipca 2018  do 31 grudnia 2022 r. Kolejno przedstawił realizacje umów 
przez nowych świadczeniodawców na obszarze województwa. W dalszej kolejności omówił 
realizowany od 1 lipca br. program pilotażowy w centrach zdrowia publicznego. Część 
świadczeń można przekazać podwykonawcy, np. transport sanitarny może wykonywać 
podwykonawca.  

Załącznik nr 4  
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy w psychiatrii może być podpisana umowa                       z 
niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej na świadczenie usług pielęgniarskich? 
 
Z-ca Dyrektora p. W. Seliga potwierdził, a następnie kontynuował omawianie programów 
pilotażowych w centrach zdrowia publicznego.  
 
Radna p. J. Król zapytała o leczenie psychiatryczne chorych poniżej 18 roku życia. 
Dyrektor p. Seliga wyjaśnił, iż tych pacjentów obsługują poradnie dla dzieci i młodzieży. 
 
Przewodnicząca Komisji poprosiła o przesłanie zaprezentowanego materiału członkom 
komisji. 
 
5. Informacja dotycząca wykorzystania środków z RPO Warmia-Mazury                       

2014-2020 w działaniach dotyczących ochrony zdrowia. 
 
Głos zabrała Z-ca Dyrektora Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego p. Anna 
Nakielska, która poinformowała, iż realizują dwa działania, tj. Oś priorytetowa 3 – cyfrowy 
region, gdzie znajduje się poddziałanie E-Zdrowie, którego celem jest większe wykorzystanie 
tych nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zainteresowanie tego typu 
działaniem jest ogromne i środki są niewystarczające. Podpisano 35 umów na wartość 56 mln 
zł., co stanowi 61% alokacji. Obecnie również będzie nabór od 30.08.br do 28.09.br. W ramach 
realizacji każdego z typu projektów musi powstać usługa publiczna udostępniona on-line o 
stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja. Kolejne działanie tj. Oś priorytetowa 
9 – Dostęp do wysokiej jakości usług, gdzie są dwa poddziałania: 9.1.1 - Rozwój 
specjalistycznych usług medycznych, a środki które wdrażają to 75 mln zł. i 9.1.2 – 
Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonowania Elbląga, środki które 
wdrażają to 47 mln. zł. Następnie przedstawiła poziom zainteresowania ogłoszonymi naborami. 
Kolejno przedstawiła liczbę zawartych umów w obu poddziałaniach. Przypomniała, iż konkurs 
był ogłoszony tylko w schemacie A ponieważ tylko tam pozostały środki. Konkurs został 
zakończony 30 lipca br. Wartość kwoty przeznaczonej  na dofinasowanie projektów w 
konkursie – 1 824 850, 34 PLN, liczba złożonych wniosków 12, a kwota dofinansowania 
złożonych wniosków wyniosła 3 023 208,14 zł   

Załącznik nr 5 
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Przewodnicząca komisji zapytała, czy w tym konkursie, którym szpitale powiatowe będą mogły 
aplikować, chodzi o termomodernizację. Departament Polityki Regionalnej stoi na stanowisku, 
że nie można aplikować, natomiast Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest na stanowisku, że 
organ założycielski może aplikować. Należy tylko jasno wpisać zadania, na które są 
przeznaczone środki, określić typy projektów.  
 
Radna p. J. Król stwierdziła, że już środki są wykorzystane, ale ją interesuje, jak to będzie 
wyglądało w przyszłości działanie 9.1.2 ? 
 
P.O Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego p. Emil  Walendzik wyjaśnił, że jeżeli te 
środki zostaną rozdysponowane, to do roku 2020 konkursów już nie będzie.  
 
Przewodnicząca komisji zapytała, czy w schemacie B podmioty ochrony zdrowia aplikowały? 
 
Dyrektor p. A. Nakielska stwierdziła, iż aplikowaniem zajmuje się Warmińsko-Mazurska 
Agencja Rozwoju. Typ beneficjenta wskazuje przedsiębiorstwo i nie ma wskazania jakiego 
rodzaju usługi świadczy.  
 
Radna p. J. Król powiedziała, iż w Elblągu wsparcie finansowe otrzymało Stowarzyszenie 
KARAN na rozbudowę zakładu uzależnień dla młodzieży do 18 roku życia. 
 
Przewodnicząca komisji powiedziała, iż podmioty w konkursie zmuszane są do zawiązywania 
spółek, które mają zupełnie inne prawo dofinansowań. Pani przewodnicząca zgłaszała postulat, 
aby wydłużyć o miesiąc nabór i wyjaśnić beneficjentom zasady.  
 
Radna, a zarazem Członek Zarządu p . Sylwia Jaskulska zapytała, czy są problemy                       
z wykonawcą? 
 
Dyrektor p. A. Nakielska wyjaśniła, iż problemy są z wykonawcami. Dodała, że  ze swojej 
strony mogą zaproponować jedynie wydłużenie terminu realizacji.  
 
Radna p. J. Król zapytała, czy można przesunąć środki pomiędzy działaniami jeżeli  chodzi o 
działanie 9,2. 
 
Członek Zarządu p. Marcin Kuchciński powiedział, że jeżeli chodzi o zdrowie to jest bardzo 
duże zainteresowanie i nie będzie z czego przesunąć, bo środki zostaną wykorzystane prawie 
w całości.  
 
Głos zabrała Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej p. Wiesława Przybysz, która 
przedstawiła prezentację multimedialną nt. wykorzystania środków   z RPO WiM 2014 -2020 
w działaniach dotyczących ochrony zdrowia. 

Załącznik nr 6   
 

6. Zaopiniowanie materiałów na XXXIX Sesję Sejmiku: 
 Projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum 
Onkologii w Olsztynie. 
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Dalsze prowadzenie komisji przejął Wiceprzewodniczący Komisji p. Tadeusz Politewicz, który 
poinformował, iż nazwiska kandydatów do Rady Społecznej Szpitala MSWiA z Warmińsko-
Mazurskim Centrum Onkologii zostaną przedstawione na klubach przed sesją Sejmiku, a w tej 
chwili zostanie przegłosowany sam projekt uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem 
głosowało 7 radnych 1 osoba się wstrzymała, nikt nie był przeciwny. Projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie. 
 

7. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

Spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
 

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
 

 Wiceprzewodniczący komisji zapytała o uwagi do przesłanego protokołu.                        
W związku z brakiem uwag zarządził głosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowali wszyscy 
obecni członkowie komisji.  
 

9. Zakończenie posiedzenia. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Komisji podziękował wszystkim 
obecnym za udział w posiedzeniu. Na tym posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki 
Społecznej, Rodziny i Sportu w dniu 20.08.2018 r. zostało zakończone. 
 
 
 
 
        Przewodnicząca Komisji 
 
 
         Bernadeta Hordejuk 
Protokołowała: 
 
Mirosława Baran-Styczyszyn 


