
PLAN PRACY KOMISJI PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA NA ROK 2019 

L.p. 
Termin 

realizacji 
Zagadnienia 

Propozycja przedstawiającego 
zagadnienie 

 
1. 
 

  
luty 

  

1. Informacje na temat realizowanych w województwie programów polityki zdrowotnej – dane z 
ostatnich 5 lat.  
 

2. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. 
 

 
Dyrektor Departamentu Zdrowia 
(przedstawiciel Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego) 
 

 
2. 
 

marzec 

1. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie 

Kujawsko-Pomorskim na lata 2016-2020. 

2. Przedstawienie raportu z wykonania w 2018 r. „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii 

w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017 – 2020”. 

3. Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy - zagadnienia dot. finansów i organizacji jednostek 

Dyrektor Departamentu Zdrowia 
 
 
 
 
Dyrektorzy WOMP 
 

3. kwiecień 

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa kujawsko-pomorskiego za rok 2018 w dziale 851 - 

Ochrona zdrowia. 

2. Konkursy skierowane do ngo – promocja zdrowia – dyskusja nad kształtem konkursów na 2020 r. 

3. Sprawozdanie z działalności KPIM za rok 2018 oraz plany inwestycyjne w ochronie zdrowia 

realizowane  w roku 2019. 

Skarbnik Województwa 
 
Dyrektor Departamentu Zdrowia 
 
Prezes KPIM 



4. maj 

1. Toksykologia – wybrane zagadnienia. 

 

2. Sytuacja kadrowa lekarzy i pielęgniarek w województwie kujawsko-pomorskim oraz problemy w  

dziedzinie kadr medycznych (w szczególności w sp zoz’ ach dla których samorząd województwa jest 

podmiotem tworzącym) 

dr n. med. Dorota Klimaszyk  - konsultant 
wojewódzki w dziedzinie toksykologii  
 
Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu 
 
Przedstawiciel Bydgoskiej Izby Lekarskiej 
 
Przedstawiciel Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Toruniu 
 
Przedstawiciel Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy 
 
Przedstawiciel Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych we Włocławku 
 
Przedstawiciel Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego 

5. czerwiec 

1. Sprawozdanie z realizacji programów polityki zdrowotnej w 2018 roku. 

2. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (2017-2018 r.) 
3. Zdrowie psychiczne i opieka psychiatryczna w województwie kujawsko-pomorskim. 

 
Koordynatorzy programów 
 
Przedstawiciel Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego 
 
prof. A. Araszkiewicz - konsultant 
wojewódzki w dziedzinie psychiatrii 
dr n.med. Małgorzata Dąbkowska - 
konsultant wojewódzki w dziedzinie 
psychiatrii dzieci i młodzieży  

6. sierpień 
1. Sytuacja finansowana sp zoz, dla których podmiotem założycielskim jest Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego – wykonanie za 2018 rok (na podstawie przyjętych sprawozdań finansowych – 
termin zatwierdzenia do 30 czerwca). 

Dyrektor Departamentu Zdrowia 
 
 



 

2. Raporty o sytuacji ekonomiczno-finansowej sp zoz, dla których podmiotem założycielskim jest  
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (termin przesłania raportów przez sp zoz do 31 
maja). 

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa kujawsko-pomorskiego za 2018 rok. 

 
 
 
Państwowa Inspekcja Sanitarna 

 
7. 

  
wrzesień 

  

 
1. Rehabilitacja medyczna w województwie kujawsko-pomorskim. 

 
 

Konsultant wojewódzki w dziedzinie 
rehabilitacji medycznej - lek. med.  
Bogusław Jasik 

 
8. 
 

październik 1. Mikrobiologia lekarska – wybrane zagadnienia. Zakażenia szpitalne   
Konsultant w dziedzinie mikrobiologii 
lekarskiej - dr n. med. Aleksander Deptuła 

 
9. 
 

 
listopad 

 
1. Informacja kierowników jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-

Pomorskiego o stanie realizacji świadczeń medycznych w okresie  I – IX 2019 r. – ocena bieżącej sytuacji 
finansowej oraz omówienie przewidywanego wyniku finansowego na koniec roku. 

 
Dyrektorzy sp zoz 
 
 
 

 
10. 

 
grudzień 

 
1. Zaopiniowanie projektu budżetu województwa na rok 2020 w dziale 851 – Ochrona zdrowia. 

2. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2020. 

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji w roku 2019. 

 

 
Skarbnik Województwa  


