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DPr-BRM-II.0012.19.1.2023 

Protokół nr 60/I/2023 

posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 25 stycznia 2023 r.  

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   8 radnych  

obecnych   -   8 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 59/XII/2022 posiedzenia Komisji z dnia 19 grudnia 2022 r.  

3. Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi 

na 2023 rok. 

4. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej 

w Łodzi za 2022 rok. 

5. 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. 
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Następnie Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz poinformował zebranych, iż 

proponowany porządek został poszerzony o projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi: druk nr 

12/2023. 

 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 59/XII/2022 posiedzenia Komisji z dnia 19 grudnia 2022 r.  

3. Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi 

na 2023 rok. 

4. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej 

w Łodzi za 2022 rok. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2023-2026 – druk 12/2023. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Komisji poddał porządek pod głosowanie. 

 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

Ad pkt 2. - Przyjęcie protokołu nr 59/XII/2022 posiedzenia Komisji z dnia 19 grudnia 

2022 r. 

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. Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w 

Łodzi na 2023 rok. 
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Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz przedstawił Plan pracy Komisji 

Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi na 2023 rok. 

 

Projekt planu pracy stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś z obecnych ma pytania w sprawie.  

 

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Komisji poddał po głosowanie przyjęcie Planu 

pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi na 2023 rok. 

 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała Plan pracy Komisji na 2023 rok.  

 

Ad. pkt 4. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady 

Miejskiej w Łodzi za 2022 rok. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz przedstawił Sprawozdanie z prac 

Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi za 2022 rok. 

 

Projekt sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś z obecnych ma pytania w sprawie.  

 

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Komisji poddał po głosowanie przyjęcie 

Sprawozdania z prac Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi za 2022 

rok. 

 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z prac Komisji za 2022 rok.  

 

Ad. pkt 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2026 – druk 12/2023. 
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Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, przez kogo są zapewniane 

obdukcje? 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

odpowiedziała, że w tym celu będzie wybrana organizacja pozarządowa.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czy w ramach tej umowy będą 

zapewnione usługi biegłego z zakresu medycyny sądowej, czy to będzie opinia innego 

lekarza? Zwrócił jednocześnie uwagę, iż największe znaczenie w praktyce będzie miała 

opinia lekarza medycyny sądowej, których w Łodzi jest bardzo mało. 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

przyznała rację, iż zdarza się, że nie wpływają oferty na świadczenie takiej usługi.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odniósł się do edukacji młodzieży w 

tym zakresie i zapytał, czy realizatorem tego zadania będzie również organizacja 

pozarządowa? 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

potwierdziła wypowiedź Przedmówcy, i dodała, iż wraz ze współpracą ze szkołami.  

 

W związku z brakiem innych pytań, 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. 
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Ad pkt. 5. – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Radna Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi p. Zofia Siodorowicz-Matyjaszczyk poruszyła 

problem zbyt długiego oczekiwania na wizytę do lekarzy specjalistów, zgłaszany przez 

seniorów. Następnie zwróciła się z pytaniem, czy jest możliwość pomocy w tym zakresie.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czy poza zwiększeniem 

limitów etatów, można coś jeszcze w tym zakresie zrobić? 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

odpowiedziała, iż niestety nic więcej w tym zakresie na tę chwilę nie można zrobić. 

Generalnie dostęp do wszelkich form opieki zdrowotnej opiera się na kontraktach NFZ-u z 

podmiotami leczniczymi. Rola Miasta w świadczeniu codziennej opieki zdrowotnej zgodnie 

ze składkami zdrowotnymi, jest niewielka. Miasto nie finansuje tych świadczeń, tylko NFZ.  

 

Radna Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi p. Zofia Siodorowicz-Matyjaszczyk 

odpowiedziała, iż głównie chodzi o organizację pracy lekarzy i niektórych placówek służby 

zdrowia.  

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

odpowiedziała, że wszelkie opinie i uwagi dotyczące jakości świadczonych usług 

zdrowotnych, należy zgłaszać do NFZ-u.  

 

Przewodniczący Komisji dodał, iż Miastu podlega tylko jeden szpital w Łodzi i jest to 

Szpital im. Dr. K. Jonschera. Pozostałe szpitale nie są szpitalami miejskimi i nie podlegają 

miejskiej służbie zdrowia. Ponadto Przewodniczący Komisji stwierdził, iż problem kolejek do 

specjalisty wynika również z faktu, iż bardzo dużo osób zapisuje się do kilku specjalistów 

jednocześnie, co zostało już w pewien sposób ograniczone. Ponadto pacjenci nie odwołują 

wizyt i nie przychodzą na umówiony termin. W ten sposób tworzy się „sztuczna kolejka” i 

dostęp do lekarza specjalisty się blokuje.  

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

odpowiedziała, iż może zdarzyć się również tak, że kontrakt na konkretną usługę medyczną 

został wyczerpany i nie ma zapisów do danego specjalisty.  
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Radna Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi p. Zofia Siodorowicz-Matyjaszczyk 

odpowiedziała, iż nie przekonują ją te argumenty. Ponadto stwierdziła, iż jako 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi chciałaby seniorom w 

tej kwestii pomagać, dlatego niejednokrotnie interweniuje w przychodniach. Jednak nie 

zawsze zostaje wysłuchana i uzyska tę pomoc.  

 

Przewodniczący Komisji odpowiedział, iż niestety lekarzy specjalistów jest coraz mniej, a 

szczególnie w przypadkach rzadkich specjalizacji. Ponadto dodał, iż ten problem będzie się 

nasilał, ponieważ „luka pokoleniowa” spowodowała, iż nie zostało jeszcze wykształcone 

kolejne, młode pokolenie lekarzy, które zajęłoby miejsce starszego pokolenia w różnych 

dziedzinach medycyny.  

 

Radny p. Radosław Marzec stwierdził, iż od lipca zeszłego roku zostały zniesione limity do 

lekarzy specjalistów i nie ma żadnych blokad finansowych ze strony Narodowego Funduszu 

Zdrowia. Ponadto dodał, iż chodzi również o harmonogram i usprawnienie pracy lekarzy 

specjalistów. Ze strony płatnika nie ma najmniejszych problemów. Nie ma limitów na 

leczenie u lekarzy specjalistów.  

 

Przewodniczący Komisji odpowiedział, iż ma świadomość, że świadczenia są 

nielimitowane. Ponadto pochwala pilotażowe programy usprawnienia kolejek 

przeprowadzane przez NFZ w niektórych specjalizacjach. Jednak do momentu pełnego 

usprawnienia tych systemów, będą pojawiały się sytuacje długich oczekiwań na wizytę u 

specjalisty, skoro pacjenci zapisują się przykładowo do trzech lekarzy na raz i wybierają 

najbliższy termin, nie odwołując pozostałych. NFZ powinien „połączyć systemy”, tak aby 

była widoczna jedna kolejka dla pacjentów. 

 

Radny p. Radosław Marzec stwierdził, iż część przychodni wprowadziło dodatkowe 

rozwiązania, dzwoniąc dzień wcześniej do pacjenta i potwierdzając wizytę. Ponadto Radny 

ponownie powtórzył, że nie ma limitów finasowania z NFZ, w zakresie usług lekarzy 

specjalistów. Problem dot. jedynie ułożenia harmonogramu pracy lekarzy tak, aby w pełni 

wykorzystać ich umiejętności dla dobra pacjentów. 
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Radna Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi p. Zofia Siodorowicz-Matyjaszczyk 

odpowiedziała, iż zgadza się z Przedmówcami, ale nie w kwestii organizacji pracy, która 

kuleje.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 

UMŁ o przekazanie do miejskich jednostek podstawowej opieki zdrowotnej pisma 

przypominającego o wydaniu stanowiska Rzecznika Praw Pacjentów o dostępności telefonów 

dla pacjentów, w rejestracjach przychodni.  

 

Radna Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi p. Zofia Siodorowicz-Matyjaszczyk 

podziękowała za pomoc w tej kwestii.  

 

Więcej spraw pod obrady Komisji nie wniesiono. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz podziękował za udział w obradach 

i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 

 

Monika Ograbek-Kiełpińska      Sebastian Bohuszewicz 

 


