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PROTOKÓŁ Nr 45 

Z POSIEDZENIA KOMISJI  SPOŁECZNEJ PRZY RADZIE MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH 

W DNIU 08 LUTEGO 2022 ROKU 

 

W dniu 08 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Społecznej przy Radzie Miejskiej 

w Łomiankach w trybie zdalnym za pośrednictwem porozumiewania się na odległość. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Społecznej w następującym składzie: Marcin 

Etienne – Przewodniczący Komisji oraz członkowie: Magdalena Cłapińska, Mariola 

Niecikowska, Joanna Zabłocka- Łudzeń i Agnieszka Zdunek. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście: 

• Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego 

Warszawa- Żoliborz – Pani Małgorzata Zawała- Dąbrowska. 

• Kierownik Przychodni przy ul. Szpitalnej w Łomiankach – Pani Swietłana Miczorek. 

• Zastępca Burmistrza – Pan Witold Gawda. 

• Radna Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Przewodnicząca Rady Seniorów – Pani 

Anna Bernatowicz – Sobiech. 

• Radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Pan Wiesław Pszczółkowski. 

• Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów – Pani Alicja Siemianowska – Woźniak. 

• Przedstawiciel Rady Seniorów. 

• Przedstawicielka Rady Młodzieżowej, wiceprzewodnicząca – Pani Natalia Tomaszuk. 

• Radni Rady Miejskiej w Łomiankach – Pan Jerzy Serżysko i Pan Krzysztof Wawer. 

 

Przewodniczący Marcin Etienne stwierdził kworum, przedstawił obecnym porządek 

posiedzenia. Członkowie Komisji nie wnieśli zmian do porządku obrad. 

  

Przewodniczący Komisji Społecznej rozpoczął posiedzenie  od informacji, iż pracownicy Biura 

Rady przesłali zaproszenie do wszystkich dyrektorów przychodni oferujących swoje usługi 

medyczne w ramach NFZ na terenie naszej Gminy. Na wystosowane zaproszenie  poza 

placówką SPZZLO z siedzibą przy ul. Szpitalnej w Łomiankach do Komisji Społecznej 

odpowiedziały Dyrekcja NZOZ Łomianki (potocznie „Polmo Łomianki”) oraz Dyrekcja 
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Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. Jednakże z przyczyn od nich niezależnych nie 

mogły wziąć udziału w dzisiejszym posiedzeniu. Przewodniczący Komisji Społecznej został 

poproszony o wyznaczenie kolejnego terminu. Centrum Medyczne CMP nie odpowiedziało 

na zaproszenie, zaś Dyrekcja Przychodni RoyalMed odmówiła udziału w posiedzeniu Komisji. 

 

Tematem posiedzenia była kwestia opieki zdrowotnej, świadczonej w ramach NFZ przez 

lekarzy – specjalistów zatrudnionych w przychodniach na terenie Gminy Łomianki. 

Poruszone sprawy dotyczyły w szczególności dostępności specjalistów, a także obsługi 

mieszkańców.  

 

Przewodniczący kontynuując swoją wypowiedź dodał, „iż przez ostatnie dwa tygodnie 

zbierane były pytania od naszych mieszkańców. Te ogólne i te dotyczące bezpośrednio 

przychodni przy ulicy Szpitalnej w Łomiankach, przedstawi w dalszej części posiedzenia”. Na 

zakończenie swojej wypowiedzi Pan Etienne zaznaczył, że podczas prowadzonej dyskusji nie 

będziemy odnosić się, ani do spraw personalnych, ani też organizacyjnych placówek. 

 

Następnie prowadzący oddał głos Gościom z prośbą o przybliżenie zebranym oferty 

skierowanej do mieszkańców Łomianek. Pani Dyrektor przedstawiła obecnym mechanizm 

pracy przychodni w tym również przychodni w Łomiankach należących do „sieci placówek” 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz. 

Dalej, Marcin Etienne oddał głos naszym Seniorom, którzy przedstawili szereg pytań. 

W dalszej części posiedzenia zostały odczytane pytania zebrane od mieszkańców Łomianek. 

 

Dotyczyły one następujących kwestii: 

1. Czy Przychodnia w Łomiankach przy ul. Szpitalnej prowadzi jakieś bezpłatne badania 

profilaktyczne (badania refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia). Chodzi o:  

a. badania prenatalne; 

b. badania przesiewowe; 

c. badania mammograficzne. 

2. Czy lekarze z przychodni z ul. Szpitalnej w Łomiankach odbywają wizyty domowe? 

3. Czy cudzoziemiec/uchodźca mieszkający w Łomiankach, nie posiadający jeszcze karty 

pobytu (procedura trwa) może ubiegać się (w nagłej sytuacji) o pomoc? Osoba ta 

przybyła do nas z ośrodka oddalonego o 60 km. 

4. Czy przychodnia świadczy pomoc psychologiczną dla dzieci? 
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5. Lekarz specjalista z placówki spoza gminy, świadczący usługi w ramach NFZ wystawia 

skierowanie np. na badania krwi. Czy placówka przy ul. Szpitalnej będzie honorowała 

takie skierowanie i wykona badanie? 

6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, art. 7 wskazuje, że do zadań własnych gminy należy 

zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Czy dla usprawnienia 

działania Państwa placówki możemy coś dla Państwa zrobić? Czy też wszystkie 

kwestie leżą poza naszymi możliwościami? 

 

Na koniec zostało skierowane pytanie do Zastępcy Burmistrza – Pana Witolda Gawda: Czy 

jest możliwość zapewnienia mieszkańcom nocnej i świątecznej pomocy stomatologicznej 

w naszej Gminie? Czegoś na zasadzie dyżurów. Podpisanie przez Gminę umowy z chętnym 

do tego gabinetem dentystycznym. Tak, by w razie nagłych schorzeń w tym zakresie nie 

trzeba było jeździć na Sadybę lub Ursynów i czekać godzinami w kolejce z pacjentami z całej 

Warszawy. Koszt samego leczenia pokrywałby pacjent, natomiast Gmina wyasygnowałaby 

środki na pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem nocnym i świątecznym gabinetu. 

W okolicy Warszawy np. Legionowie, Wołominie, Radzyminie, czy Piasecznie są takie dyżury 

– wskazuje mieszkaniec.  

 

Dyrektor SPZZLO oraz Kierownik Przychodni przy ul. Szpitalnej w Łomiankach nie unikały 

odpowiedzi na postawione pytania. Dyskusja była merytoryczna, do której włączyli się 

zarówno Goście, jak i Radni Rady Miejskiej w Łomiankach obecni na posiedzeniu Komisji. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Społecznej - Marcin Etienne 

podziękował obecnym za udział i zamknął posiedzenie.   

 

 Protokół sporządziła Przewodniczący Komisji Społecznej 

 

 

 Mariola Niecikowska Marcin Etienne 

 

 

Załączniki: 

Zarejestrowany przez Biuro Rady materiał wideo z przebiegiem obrad Komisji. 

https://www.youtube.com/watch?v=LiWzvQOCfAQ&t=461s 
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