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DPr-BRM-II.0012.19.1.2022 

Protokół nr 46/I/2022 

posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 14 stycznia 2022 r.  

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   9 radnych  

obecnych   -   8 radnych  

nieobecnych  -   1 radna  

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

II. Proponowany porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

2. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2022-2025 – druk nr 3/2022.  

3. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Łodzi 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – druk nr 4/2022.  

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

III. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz. 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz powitał obecnych on-line radnych oraz 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do 

prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
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Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał porządek pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

Ad pkt 2 - Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 

2022-2025 – druk nr 3/2022. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o realizatora części zadania 

dotyczącego diagnostyki i terapii FAZ. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

odpowiedziała, że MCM Górna. Do realizacji zadania potrzebny jest pediatra i psycholog 

dziecięcy. Dotąd tylko jedna placówka w Łodzi realizuje to zadanie – funkcjonuje przy 

RCPS. Kolejki są długie i długi czas oczekiwania. Jeśli Łódź „przejmie” te działania na rzecz 

swoich mieszkańców, to zyska i miasto Łódź i województwo łódzkie. Pozytywnie na 

realizacje tego zadania podpowiedział MCM Górna, przychodnia przy ul. Cieszkowskiego.  

Radny p. Władysław Skwarka zapytał, czy wspomniana zmiana ustawowa jest częścią 

Polskiego Ładu. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

odpowiedziała, że zmiany zostały wprowadzone w ustawie o zdrowiu publicznym i innych 

ustawach. Tak to zostało określone.  

Radny p. Władysław Skwarka zapytał, dlaczego działania dotyczące profilaktyki 

alkoholowej i profilaktyki narkotykowej zostały połączone.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

wyjaśniła, że profilaktyka uniwersalna dotycząca alkoholu i narkotyków jest bardzo podobna. 

Dodała, że głównym celem zmian w ustawie było połączenie PARPA (Państwowa Agencja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) i instytucji zajmującej się przeciwdziałaniu 

narkomanii. W efekcie zniknęła instytucja PARPA i powstał nowy twór tj. Krajowe Centrum 

Przeciwdziałania Uzależnieniom. Dodała, że utworzenie jednego programu wieloletniego jest 

korzystne dla działań w tym zakresie.  
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Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 3 - Rozpatrzenie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Łodzi 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – druk nr 4/2022. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz powiedział, że wymóg ustawowej 

odległości niewiele wnosi w kwestii profilaktyki, ważniejsze byłoby wykluczenie ze 

sprzedaży wysokoprocentowych alkoholi o małej pojemności tzw. małpek. Specjaliści 

zgodnie uznają, że jest to jeden z podstawowych problemów, gdyż osoby mające problem  

z alkoholem właśnie po takie pojemności sięgają. Co gorsza są one dostępne również na 

stacjach benzynowych.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, przy 1 głosie „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 4 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyraził opinię, że Komisja Zdrowia 

winna zająć bardziej aktywne stanowisko w przedmiocie aktualnych problemów – reform 

ochrony zdrowia, sytuacji pandemicznej, standardów opieki medycznej, czego Rada Miejska 

nie może uregulować sama, a co stanowi żywotny interes i zainteresowanie Miasta. 

Wspomniał o podjęciu nowej ustawy o modernizacji szpitali, która bardzo dotyka Miasta 

Łodzi, jako podmiotu tworzącego dla szpitali, bardzo ogranicza rolę podmiotów tworzących 

sprowadzając ich rolę do dostarczycieli budynków, majątku oraz ewentualnych uzgodnień, 

bez żadnego prawa, które powodowałoby, że stanowisko podmiotu tworzącego musi być 

uwzględnione. Nowa agencja może zignorować stanowisko Miasta, bądź podać uzasadnione 

powody, dla których stanowisko nie może zostanie przyjęte.  
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Sytuacja wymaga też ze strony Komisji zwrócenie uwagi na sytuację części osób pracujących 

przy epidemii COVID-19. Pracownicy SOR i Izby przyjęć, którzy pracują z pacjentami 

zakażonymi zostali na mocy polecenia ministra zdrowia pozbawieni tzw. dodatków 

covidowych. Dodatki te zostały pozostawione wyłącznie dla pracowników tzw. oddziałów 

covidowych, w ramach bezpośredniej styczności z pacjentem zakażonym, natomiast 

pominięto cały łańcuch osób, które z tym pacjentem również mają styczność, ponoszą ryzyko 

- często większe, gdyż o ile lekarz, czy pielęgniarka na oddziale covidowym wiedzą z jakim 

ryzykiem mają do czynienia, ubrani w pełną odzież ochronną w postaci kombinezonów, 

maski, przyłbicy, tak lekarze i pielęgniarki na SOR, czy Izbie przyjęć, którzy dokonują 

przyjęcia pacjenta na oddział covidowy, tak wyposażeni nie są – nie ma możliwości pracy  

w takim stroju przez 12 godzin. Dlatego zabezpieczają ich jedynie rękawiczki, przyłbice  

i maseczki i ich ryzyko na zakażenie jest o wiele większe.  

Ponadto na terenie Łodzi funkcjonują jeszcze inne szpitale np. Centrum Zdrowia Matki Polki, 

szpitale kliniczne – tu obszar zaniedbań funkcjonuje od niemal roku. Chodzi o wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego usuwający przesłankę embriopatologiczną przerywania ciąży. 

Obiecano wówczas hospicja perinatologiczne i wzmocnienie takiej opieki. Żadne zmiany  

w tym obszarze nie zostały dokonane. Dostęp do diagnostyki awaryjnej jest bardzo 

utrudniony, kiedy coś dzieje się z ciążą. Tej diagnostyki nie wykonuje się na Izbach przyjęć. 

Pozostaje hospitalizacja w szpitalu, co w warunkach pandemicznych może stwarzać 

zagrożenie. Pacjentki odsyłane są do domów. Żeby wyjść temu na przeciw zaprosił radnych 

do współpracy.  

Przewodniczący dostarczy wstępny merytoryczny projekt stanowiska Komisji Zdrowia, który 

zostanie przyjęty na posiedzeniu, z uwzględnieniem uwag i zastrzeżeń radnych, ponad 

partyjnymi podziałami, do czego bardzo zaprasza. Natomiast wiceprzewodniczących Komisji 

oraz radną p. K. Wachowską prosi o podjęcie działań nadzoru i organizacji nad aspektem 

medialnym i przekazu działania Komisji w tym zakresie. Natomiast przedstawione projekty 

będą dalej wspólnie przez radnych, członków Komisji Zdrowia prezentowane podczas 

konferencji prasowych, czy na sesji Rady Miejskiej. Projekty są ściśle merytoryczne, bez 

ostrza politycznego.  

Podał przykład ustawy o modernizacji szpitali, która zawiera błędne założenia - jedynym 

kryterium oceny szpitali stanowi kryterium finansowe; szpitale kwalifikowane są do kategorii 

A, B, lub C; kategorie C lub D objęte zostają natychmiastową restrukturyzacją pod kątem 

profili leczenia, finansowani itd., tylko w oparciu o wynik finansowy za rok 2022, czyli rok 

pandemiczny, gdzie występują przychody nadzwyczajne /granty, środki unijne typowo 
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pandemiczne/ i wydatki nadzwyczajne; nie uwzględnia się żadnych kryteriów jakościowo-

medycznych tj. zakresu działania, kosztochłonności poszczególnych świadczeń. Odnośnie tej 

ustawy jest otwarty termin do składania uwag. Rada miejska nie jest przewidziana jako 

podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, dlatego ten termin 

ściśle nie wiąże. Dobrze byłoby jednak, aby uwagi takie trafiły do parlamentarzystów i Sejmu 

RP, aby mogły zostać wzięte pod uwagę podczas prac nad ustawą. Przewodniczący wyjaśnił, 

że proponowane projekty planuje przekazać do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Łodzi 

podczas kolejnej sesji, w lutym br.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk bardzo podziękowała za tę inicjatywę. 

Wyraziła nadzieję, że Komisja Zdrowia i Rada Miejska w Łodzi zrobi coś dobrego  

i merytorycznego, a jej głos reprezentujący różne środowiska pozwoli przyjąć dobre 

rozwiązania.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz dodał, że jak dotąd przygotowywane 

przez niego stanowiska cieszą się 90% uwzględnialnością. Większość z nich, wcześniej czy 

później została przez parlament, czy stronę rządową w jakiś sposób uwzględniona, jak 

chociażby stanowisko dotyczące zmiany art. 59 ustawy o działalności leczniczej, gdzie  

z dwóch zaproponowanych wariantów jeden został przyjęty – mianowicie umożliwienie 

podmiotom tworzącym pokrywanie straty podmiotom leczniczym, fakultatywnie, w miejsce 

wcześniej istniejącego obligatoryjnego obowiązku.  

Wcześniej, stanowisko dotyczące karania lekarzy w zakresie podwyższenia kar za błąd 

medyczny, też zostało uwzględnione. Szereg innych stanowisk również spotkało się  

z akceptacją.  

Jedyne stanowisko, jakie nie przeszło to dotyczące ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii –  

w zakresie dopalaczy i wprowadzenia dopuszczonej przepisami tzw. podwójnej karalności tj. 

zbiegu sankcji administracyjnych w postaci kary finansowej i ewentualnej reakcji karno-

prawnej, na co nie zgodziło się ministerstwo sprawiedliwości, pomimo iż Trybunał 

Konstytucyjny /jeszcze w starych składach/ dopuścił takie rozwiązanie. Ta luka dotycząca 

handlu dopalaczami nadal pozostała niedomknięta. Pozostaje pochylić głowę nad mądrością 

ministra sprawiedliwości, który nie dostrzega konieczności aktualizacji przepisów w tym 

zakresie. Biorąc pod uwagę, że większość stanowisk zostało przyjętych, jest szansa te sukcesy 

powtórzyć.  

 

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz podziękował za udział w obradach  

i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

 

   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 

 

Magdalena Czerkawska        Sebastian Bohuszewicz 


