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DPr-BRM-II.0012.19.3.2022 

Protokół nr 48/II/2022 

posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 28 lutego 2022 r.  

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   9 radnych  

obecnych   -   9 radnych  

nieobecnych  -   0 radnych  

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. Przyjęcie protokołu nr 47/II/2022 posiedzenia Komisji. 

3. Informacja na temat stanu przygotowania do ewentualnego przyjęcia uchodźców  

z Ukrainy. 

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.  

 

Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał porządek pod głosowanie. 
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Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr 47/II/2022 posiedzenia Komisji. 

Uwag nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Komisji poddał protokół pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała protokół. 

 

Ad pkt 3 - Informacja na temat stanu przygotowania do ewentualnego przyjęcia 

uchodźców z Ukrainy. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że sytuacja jest znana 

wszystkim, konflikt wchodzi w decydującą fazę, po trzech dniach walk pojawiają się 

pierwsze problemy sił obrony Ukrainy – sił zbrojnych, sił obrony terytorialnej, sił 

ochotniczych – problemy z zaopatrzeniem w paliwo, amunicję, racje żywnościowe. Fala 

uchodźców jest duża, ok. 200 tyś. osób i cały czas rośnie. Informacje, jakie docierają są 

niewielkie. Wiadomo mniej więcej co dzieje się w dużych miastach tj. Kijów, Charków. Nie 

do końca wiadomo, jak sytuacja będzie się rozwijać i dlatego trzeba liczyć się z eskalacją 

wydarzeń. Stąd pytanie do zaproszonych gości, jak przedstawia się sytuacja, co może Miasto 

zrobić itd. Ze strony Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymał odpowiedź, że informacji 

udziela Rzecznik Prasowy Wojewody – pytanie brzmiało, jakie są wytyczne strony rządowej 

dla samorządu, jak będzie kształtowała się współpraca, jakie zamierzenia są wobec 

samorządu. Inicjatywa oddolna jest olbrzymia, której też trzeba się przyjrzeć. Koordynuje ją 

p. Agata Kobylińska, pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi.  

Zacząć należy od zapytania o służbę zdrowia, jak wyglądać ma przyjmowanie ewentualnych 

pacjentów z Ukrainy, jakie są zapasy leków, jaka jest procedura ich wydawania. Zaistniała 

sytuacja nie jest regulowana obecnymi przepisami, osoby z Ukrainy nie mają ubezpieczenia 

zdrowotnego i w konsekwencji mogą być obciążeni kosztami leczenia.  

 

Następnie zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji przez Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych.  

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 

powiedział, że co do możliwości udzielenia pomocy uchodźcom na terenie RP obowiązują 
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ogólne przepisy w tym zakresie. Póki co pojawił się komunikat centrali NFZ, że pomocy 

oczywiście należy udzielać, nie należy wystawiać rachunków za leczenie i dotyczy to tych 

obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP 

albo odcisk stempla Straży Granicznej w dokumencie podróży, co potwierdza legalny pobyt 

na terenie RP - od 24 lutego 2022 r. Świadczenia te będą rozliczane odrębnie, zasady 

udzielania świadczeń i ich rozliczania będą takie same, jak w przypadku polskich pacjentów. 

Natomiast tych pacjentów trzeba ewidencjonować osobno. W najbliższym czasie będą 

wprowadzone nowe regulacje prawne, które nadadzą dodatkowy tytuł uprawniający do 

świadczeń zdrowotnych w Polsce dla tych osób. Pojawił się też komunikat Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego odnośnie recepty farmaceutycznej dla uchodźcy, który 

przypomina, że istnieje możliwość dla farmaceutów wystawienia specjalnej recepty  

w przypadku zagrożenia życia i będzie ona rozliczana. Farmaceuta ocenia stan pacjenta, 

sprawdza czy była konsultacja medyczna i jeśli nie ma standardowej recepty, to sam może 

wystawić receptę na potrzebne leki. Teraz trwa okres przejściowy, jednostki ochrony zdrowia 

powinny udzielać pomocy, a regulacja szczegółowa w tym zakresie ma nastąpić wkrótce. 

Jeśli chodzi o zapas leków, to w przypadku opieki ambulatoryjnej nie trzeba tworzyć zapasu 

leków. Miejski zapas leków, opatrunków itp. znajduje się w szpitalu im. Karola Jonschera. 

Jest on na wypadek wojny, powinien być uzupełniany, rotowany, a w szczególnych 

przypadkach zwiększany.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czy Wydział posiada 

informacje, jaki będzie kształt projektu ustawy regulującego powyższe kwestie, kiedy będzie 

możliwe zapoznanie się z nim.  

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 

odpowiedział, że Wydział nie ma takich informacji. Wyraził nadzieję, że na trwającym 

obecnie spotkaniu rządu i samorządu, w którym uczestniczy Wiceprezydenta Miasta Łodzi  

p. Adam Wieczorek - takie szczegóły zostaną omówione.  

Radny p. Władysław Skwarka zapytał, czy osoby z Ukrainy będą leczone poza kolejnością? 

Poza funkcjonującymi w Polsce kolejkami do zabiegów, specjalistycznych badań i wizyt?  

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 

odpowiedział, że nic mu na ten temat nie wiadomo. Wiadomo, że będą tak samo rozliczani  

i będą mieli taki sam dostęp, jak obywatele polscy. Słusznie radny zwraca uwagę na dług 

zdrowotny, jaki narósł w wyniku epidemii i spowodował coraz mniejszą dostępność do 

świadczeń. Do tego dołożą się świadczenia dla dodatkowej grupy osób. Może będzie takie 
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rozwiązanie, ale nie będzie chyba dobre dla pozostałych beneficjentów systemu ochrony 

zdrowia.  

Radny p. Władysław Skwarka dodał, że nie ma pewności, czy są to osoby zarażone, czy 

mają aktualne testy itp. Zapytał, czy polskie służby nie powinny na granicy prowadzić 

szczepień. 

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 

odpowiedział, że na granicy powinien znajdować się obóz przejściowy, który dawałby 

możliwości wdrożenia pewnych działań w tym zakresie.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz dodał, że jest to absolutnie nowa 

sytuacja, wymagająca adaptacji. Zabezpieczana jest pierwsza pomoc medyczna, 

zabezpieczana żywność. Faktycznie powinien funkcjonować system monitorowania gdzie 

trafiają uchodźcy, żeby dotrzeć do nich z informacją, ankietą kto przybył, jak długo 

pozostanie, jakie są potrzeby, na ile Polska jest krajem docelowym, na ile krajem 

tranzytowym. Przy dłuższym pobycie trzeba przewidzieć zapewnienie dzieciom edukacji, 

opieki przedszkolnej itp., co wymaga sporych finansowych zasobów.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informacji przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Marek 

Białkowski oddał głos koordynatorowi działań p. Karolowi Dziudzie.  

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Karol Dziuda wyjaśnił, że 

Wydział podjął działania już od ubiegłego tygodnia, przewidując mającą nastąpić falę 

uchodźczą. Brak jednak jeszcze jasnych wytycznych dotyczących włączenia samorządu  

w architekturę systemu pomocy dla uchodźców, którą uruchomił rząd. Najniższym szczeblem 

działań są urzędy wojewódzkie do których z punktów recepcyjnych kierowani są uchodźcy do 

konkretnych województw. W związku z tym Wydział zabezpiecza sprzęt, lokalizacje do 

ewentualnego uruchomienia tymczasowych miejsc pobytu. Kiedy gotowe będą przepisy 

będzie można przynajmniej część osób w sposób zorganizowany przyjąć. Prowadzone są też 

działania pod kątem bezpośredniego przyjęcia zorganizowanych grup uchodźczych mających 

się pojawić, czy już pojawiających się na terenie Łodzi – jak młodzieżowa drużyna sportowa, 

grupa ponad 40 dzieci z domu dziecka (zabezpieczono dla dzieci łózka w porozumieniu z 

oddziałem okręgowym PCK). Obecnie głównie skupiono się na kwestiach informacyjnych, 

odbieraniu telefonów od osób w drodze na granicę z darami, spontanicznie pojawiających się 

na przejściach granicznych, aby przywieźć osoby do Łodzi. Wydział monitoruje te działania, 
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aby były one optymalne, rozsądne, zapewniające uchodźcom opiekę w dłuższej perspektywie. 

Wydział stara się też łączyć pojawiające się inicjatywy społeczne, zapewnić godne warunki 

pobytu w Łodzi w dłuższej perspektywie.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał ilu uchodźców jest obecnie  

w stanie przyjąć Miasto.  

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Karol Dziuda odpowiedział, że 

planuje się zorganizowanie kilkuset miejsc w szeregu obiektów, w każdym kilkadziesiąt łóżek 

– korzystając z infrastruktury Straży Pożarnej, MOPS, prywatnych przedsiębiorców 

świadczących usługi hotelowe, czy najem długoterminowy. Zbierane są oferty i dane, 

jednocześnie oczekuje się na jasne wytyczne co do tego, w jaki sposób miałoby się to 

odbywać, jak to zadanie samorządu miałoby wyglądać, jak będzie wyglądało finansowanie.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz podsumowując powiedział, że ze 

strony rządowej żadne informacje nie napłynęły, Miasto samo jest w stanie zabezpieczyć 

kilkaset miejsc, przyjąć kilkaset osób. Fakt, że Miasto działa trochę po omacku i w próżni, 

bez wytycznych i informacji, czy zapewnione zostanie finansowanie z budżetu – to można 

ocenić wynik działań, jako niezły. Zapytał, czy jest informacja, czy osoby przybywające do 

Łodzi chcą tu zostać na dłużej, czy jest to pobyt tymczasowy? 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Karol Dziuda odpowiedział, że 

żadnych pewnych danych w tej materii nie ma. Część osób tu zostanie, kiedy ma tu rodzinę, 

czy nie ma możliwości pojechać gdzieś dalej. Obecnie trwa spotkanie Wydziału  

z przedstawicielami służb - Komendy Miejskiej Policji, przedstawicielami Straży Granicznej. 

Wydział zbiera informacje potrzebne do dalszych działań.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk powiedziała, że przebywa teraz w Hali 

Sportowej przy ul. Skorupki, gdzie trwa dalsze sortowanie i pakowanie darów przyniesionych 

przez łodzian. Zaapelowała o to, co obecnie jest najbardziej potrzebne, z prośbą o przekazanie 

dalej – chodzi o:  

- jedzenie dla małych dzieci, długoterminowe, łatwe do przyrządzenia 

- środki czystości dla małych dzieci 

- opatrunki 

- chemia dla dzieci 

- pampersy dla dzieci 

- pampersy dla dorosłych 

Podziękowała za dotychczasową pomoc i zaangażowanie.  
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Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz powiedział, że rosyjska doktryna 

wojenna zakłada, w ramach działań obronnych użycie taktycznej broni nuklearnej, czyli 

głowic o niedużej mocy. Zapytał, czy w kontekście tego oraz faktu, że w niedzielę w stan 

najwyższej gotowości postawione zostały wojska odstraszania nuklearnego Federacji 

Rosyjskiej - czy dokonano przeglądu procedur radiologicznych. Nie nastąpi to na terenie 

Polski, może na terenie Ukrainy. W Polsce wystąpić może wtedy chmura, opad – pewnie 

nieduże, ale mogą się pojawić.  

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Karol Dziuda odpowiedział, że 

wszystkie dokumenty dotyczące zarówno czasu pokoju, jak i czasu wojny oparte są  

o dokumenty bieżące, aktualizowane co roku. Dokonano takiego przeglądu, łącznie  

z systemem alarmowym.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informacji przez Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej. Zapytał, czy znajduje się tam 

grupa dzieci mająca przybyć z Ukrainy.  

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski 

odpowiedział, że 31 dzieci i 7 wychowawców przybędzie dziś wieczorem z Krakowa. 

Zostaną przyjęte w Domu Dziecka nr 1. Przygotowano jedzenie, łóżka, tłumaczy języka 

ukraińskiego. Tej grupie dzieci niczego nie brakuje, nie wiadomo co będzie z następnymi 

grupami, które łącznie mogą liczyć ponad 100 dzieci. Taka grupa znajdzie miejsce w bazie, 

jaką dysponuje Centrum. Jeśli chodzi o większą grupę dzieci, to nie będzie dla nich fizycznie 

miejsca, choć organizacyjnie będzie to „do ogarnięcia”. Dodał, że problem stanowi sytuacja 

prawna tj. obowiązujące 14 osobowe domy dziecka, kiedy Dom Dziecka nr 1 będzie miał 50 

podopiecznych. Wyraził nadzieję, że zostaną podjęte odpowiednie działania prawne.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że zwróci się o pilną 

reakcje ustawodawczą, żeby uregulować czasowo możliwość zwiększenia liczebności domów 

dziecka.  

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski dodał, że 

dzieci przybywają z wychowawcami, ale oni nie mają zgody na podjęcie pracy. Centrum 

chciałoby ich zatrudnić.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że prace legislacyjne  

w tym zakresie trwają, ale samorząd został zbyty stwierdzeniem: „wy nie przeszkadzajcie, nic 

nie róbcie, rząd zajmie się wszystkim, najwyżej nie wszystkim uda się pomóc”. 
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Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski dodał, że 

jeśli Miasto przyjmie 200 dzieci, to koszt tego wyniesie 15 mln zł. Pytanie, kto za to zapłaci. 

Nie może cały koszt spaść na Miasto. Łódź może przyjąć maksymalnie do 200 osób,  

w posiadanym zasobie materialnym. Jeśli osób ma być więcej, to potrzeba będzie budynków.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że to spotkanie miało 

właśnie służyć temu, aby zebrać informacje o potrzebach i sprawdzeniu, co można zrobić.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 

powiedziała, że Ośrodek również czeka na tzw. specustawę. W piątek na spotkaniu ośrodków 

pomocy społecznej z sekretarzem stanu ministerstwa rodziny zgłoszona została konieczność 

zmian legislacyjnych, ponieważ na bazie obecnej ustawy o pomocy społecznej nie można 

udzielić pomocy osobom bez zezwolenia na pobyt stały, czy innych decyzji. Pan minister 

zobowiązał się do zmian legislacyjnych w tym zakresie. Ponadto potrzeba pomocy  

w tłumaczeniach, pomocy psychologicznej. Ośrodek zwrócił się o pomoc w tym zakresie do 

Uniwersytetu Łódzkiego. Ośrodek wystąpił również do Łódzkiej Izby Adwokackiej, która 

ogłosiła akcję udzielania bezpłatnych porad prawnych i będzie ona współpracować z MOPS.  

Zwrócił się też do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które prowadzi wiele placówek wsparcia 

dziennego, tj. świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i włączą się oni bezpłatnie 

do organizacji zajęć integracyjnych dla dzieci ukraińskich i polskich. Ośrodek przygotował 

też 82 miejsca dla przybyszów z Ukrainy. Ośrodek współpracuje też z organizacjami 

pozarządowymi, następuje wymiana informacji np. takich jak to, że MONAR chce przyjąć 

dwie czteroosobowe rodziny z Ukrainy. Pozostaje w stałym kontakcie z Wydziałem 

Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz p. Agata Kobylińską Pełnomocniczką 

Prezydenta Miasta Łodzi – dotychczas w schroniskach nie było małych dzieci i MOPS 

otrzymał zaopatrzenie dla dzieci w postaci pampersów, soczków, mleka itp. Bardzo potrzebne 

są zmiany regulacji prawnych, takie pismo zostanie przekazane do Wiceprezydenta  

p. A. Wieczorka, który jako koordynator jednostek samorządowych przekaże je stronie 

rządowej. W piśmie ujęta zostanie również sprawa konieczności zmian w ustawie  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zniesienia standardu 14 miejsc.  

Na ten moment z MOPS współpracują trzy wolontariuszki z Ukrainy, które będą służyć 

całodobową pomocą w tłumaczeniu.  
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Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, co radni mogą dla MOPS 

zrobić, czy czegoś potrzeba. 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 

odpowiedziała, że na ten moment nie.  

 

Radny p. Władysław Skwarka skwitował, że skoro MOPS nic nie może na razie zrobić, 

niech zajmie się tym, czym powinien tj. podziałem środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki do podziału leżą, a dopóki Rada Miejska się 

tym nie zajmie, to nie będzie można pomagać osobom niepełnosprawnym i uruchomić 

środków finansowych. Rzecz dotyczy 21 769 000 zł.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że ten projekt uchwały ma 

zostać rozpatrzony podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 

odpowiedziała, że to bardzo przykre, iż radny tak ocenia pracę MOPS, bo pomimo braku 

obowiązku pracy w weekendy, MOPS w te dni wolne pracował i zabezpieczał miejsca dla 

osób z Ukrainy. A jeżeli chodzi o podział środków PFRON, to dyrektor p. Piotr Kowalski, 

który się tym zajmuje i teraz przez miesiąc nie jest obecny w pracy, przygotował projekt 

uchwały i będzie ona rozpatrywana na sesji 16 marca 2022 r.  

Radny p. Bogusław Hubert wypowiedział się jako prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Zarzew” i zadeklarował gotowość udostepnienia placówek społeczno-wychowawczych  

tj. Domu Kultury „Zarzewie” i świetlicy „Smyk” - do dyspozycji MOPS w celach 

integracyjnych dla dzieci i młodzieży. Dodał, że przy SM "Zarzew" działa Osiedlowy Klub 

Polskiego Związku Krótkofalowców, który współpracuje z Wydziałem Zarządzania 

Kryzysowego i zadeklarował wzmocnienie tej współpracy, jeżeli będzie taka potrzeba. 

Podkreślił, że krótkofalowcy działają poza siecią internetową, działają zawsze i sytuacjach 

kryzysowych będą do dyspozycji.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że jest to bardzo ważny 

głos, gdyż nastąpiło podniesienie na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu 

gotowości do stopnia – 3. CHARLIE-CRP – i wojna, która trwa również w przestrzeni 

internetowej powodują, że ww. działalność może okazać się bardzo przydatna.  

Następnie dodał, że ze strony mieszkańców Łodzi coraz częściej pojawiają się pytania  

o system obrony cywilnej, schrony itp. Kieruje tę informację do Wydziału Zarzadzania 

Kryzysowego.  
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Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Marek 

Białkowski podziękował za informację i wyjaśnił, że czeka na regulację prawną tj. ustawę  

o obronie ojczyzny. Póki co dokumentów nie ma.  

 

Ad pkt 4 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że spotkania Komisji 

Zdrowia będą odbywały się, w zależności od potrzeb – co tydzień lub co dwa tygodnie.  

 

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz podziękował za udział w obradach  

i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 

 

Magdalena Czerkawska        Sebastian Bohuszewicz 

 

 


