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Protokół Nr 14/16 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 15 marca 2016 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Otwocku w godzinach 1615 – 1915 pod kierunkiem 
Przewodniczącego Komisji Pana Janusza Golińskiego. W posiedzeniu uczestniczyli 
członkowie Komisji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku Pani Krystyna 
Kołodziej, Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Pani Henryka Romanow oraz 
pozostali goście, zgodnie z załączonymi listami obecności.  

 
Na wstępie Przewodniczący serdecznie powitał wszystkich zebranych, a następnie 

zaproponował poniższy porządek posiedzenia:  
           

1. Informacja nt. stanu sanitarno-epidemiologicznego za rok 2015, 
2. Przyjęcie protokołów Nr 11-13 z ubiegłych posiedzeń Komisji, 
3. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2015 rok, 
4. Informacja nt. aktualnej sytuacji finansowej PCZ Spółka z o.o., 
5. Sprawy różne, 
6. Zakończenie posiedzenia. 

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, w obecności 7 członków Komisji.  

 
Ad. 1 
 Przewodniczący Komisji poprosił o poinformowanie członków Komisji o stanie 
sanitarno-epidemiologicznym za rok 2015. 
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku Pani Krystyna Kołodziej 
omówiła „Ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu otwockiego za rok 2015” 
(SRP.0004.7.2016.). Przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawiła również, jakimi 
dziedzinami zajmuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna. Przedstawiła także spis chorób 
zakaźnych, na jakie zachorowali mieszkańcy Powiatu Otwockiego. 
 Radny Artur Brodowski zapytał, w jaki sposób ewidencjonowane są informacje na 
temat osób chorych na boreliozę w powiecie? 
 Pani Krystyna Kołodziej odpowiedziała, że tego rodzaju informacje zgłasza lekarz, 
który rozpoznaje choroby zakaźne. 
 Radny Artur Brodowski zapytał, czy jeśli mieszkaniec Otwocka zgłosi się do 
dowolnego lekarza w Polsce to czy informacja o zachorowaniu zostanie przysłana zgodnie         
z miejsce zamieszkania? 
 Pani Krystyna Kołodziej odpowiedziała, że tak, informacje tego rodzaju spływają         
z całego kraju. 
 Radny Artur Brodowski zapytał o negatywną opinię dla decyzji dotyczącej 
składowiska odpadów firmy SATER. 
 Pani Krystyna Kołodziej odpowiedziała, że przedstawiony wykaz materiałów 
wykorzystanych przy opracowaniu refaktur jest niekompletny. Powołuje się w nich 
dokumentację badania z roku 1998 oraz roku 2002. Nie ma odniesienia do opracowania 
wykonanego na zlecenie Gminy Otwock. Nie podejmuje się problemu występowania 
zanieczyszczeń mikrobiologicznych, brakuje także oceny kumulacji uciążliwości 
zapachowych. W dokumentacji nie ma informacji o budynkach mieszkalnych znajdujących 
się 250 m od granic planowanego przedsięwzięcia. Poza tym w raporcie nie odniesiono się do 
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konfliktu społecznościowego. 
 Starosta zapytał o istnienie norm dotyczących amoniaku i siarkowodoru? 
 Radna Małgorzata Wielopolska odpowiedziała, że nie ma określonych norm i można 
jedynie zbadać je w powietrzu, natomiast są progi wyczuwalności. 
 Starosta zapytał czy Sanepid badał sprawę zachorowań dzieci lub osób starszych 
mieszających w pobliżu składowiska odpadów? Czy istnieją takie dane? 
 Pani Krystyna Kołodziej odpowiedziała, że zadane zostało pytanie okolicznym 
ośrodkom zdrowia, czy stwierdzono zwiększoną liczbę zachorowań okolicznych 
mieszkańców w pobliżu składowiska śmieci. Otrzymano odpowiedzi twierdzące, lecz nie są 
to choroby zakaźne tylko choroby dróg oddechowych, dlatego też nie były zgłaszane 
Inspekcji Sanitarnej. Informacja została przesłana do Ochrony Środowiska i do 
zwierzchników jednostki, Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej, która zleciła audyt. Jest on            
w trakcie realizacji. 
 Radna Małgorzata Wielopolska zapytała, o jakich chorobach dróg oddechowych była 
mowa? 
 Pani Krystyna Kołodziej odpowiedziała, że nie zostały wymienione tylko odnotowano 
zwiększoną ilość zachorowań. 
 Radny Grzegorz Michalczyk zapytał jak w Powiecie Otwockim wygląda sytuacja 
rodziców, którzy odmawiają szczepienia swoich dzieci? 
 Pani Krystyna Kołodziej odpowiedziała, że wzrosła liczba rodziców świadomie 
podpisujących oświadczenie dotyczące odmowy szczepienia dziecka. W roku 2015 - 162 
rodziców podpisało takie oświadczenie, w stosunku do roku 2003 liczba decyzji wzrosła 
dwukrotnie. Zaczęto analizować te przypadki, w skutek, czego wysłano 127 wezwań do 
rodziców, aby zgłosili się z dzieckiem na szczepienie, lecz tylko 20 z nich zostało 
zaszczepione. 
 Radny Grzegorz Michalczyk zapytał, o jakość wody w wodociągach i w jakich 
okresach jest badana? 
 Pani Krystyna Kołodziej odpowiedziała, że w tej chwili prawo stanowi, że część 
próbek pobiera administrator wodociągu, a część Inspekcja sanitarna, która bada stan wody.            
W chwili obecnej w 11 wodociągach woda jest zdatna do picia, 2 wodociągi są dopuszczone 
warunkowo: Hydrofornia osiedlona w Zagórzu ze względu na ponad normatywne wartości 
parametrów fizyko-chemicznych, sprawa ta na dzień dzisiejszy jest umorzona. W wodociągu 
Sobienie-Jeziory odnotowano znaczną zawartość manganu w wodzie. W badaniach 
wodociągów przeprowadzanych pod względem fizyko-chemicznych i mikrobiologicznym, 
odnotowano 5 wodociągów z dobrą jakością wody. 
  
Ad. 2 

Protokoły Nr 11-13 z ubiegłych posiedzeń Komisji zostały przyjęte 7 głosami „za”            
w obecności 8 członków Komisji. 
 
Ad.3 

Sprawozdanie z pracy Komisji za 2015 rok zostało przyjęte 7 głosami „za”                       
w obecności 8 członków Komisji. 

 
Ad.4 
 Prezes PCZ Spółka z o.o. Pani Henryka Romanow wyjaśniła, że sprawa finansowa 
Spółki jest bardzo poważna. Trudna sytuacja placówki znana jest od 2013 roku. Pani Prezes 
poinformowała, że w 2015 roku będzie można zaobserwować narastanie ujemnych wyników 
finansowych poprzednich 2-3 lat działalności Spółki. Obecnie trwają prace nad 
sprawozdaniem finansowym Szpitala za rok 2015. Poprzednie raporty nie w pełni 
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odzwierciedlały rzeczywisty stan Spółki. Niektóre faktury wystawione za nadwykonania nie 
miały miejsca. W 2013 r. faktur, które nie miały pokrycia było ponad 1 mln zł. Przedstawione 
w 2014 roku kwoty znajdą się w zestawieniu finansowym 2015 roku, jako straty z lat 
ubiegłych. Wciąż napływają faktury z ubiegłego roku, które wymagają finansowania. Pani 
Prezes zestawiła 2014 rok, 2015 rok i styczeń 2016 roku - w 2014 i 2015 strata wynosiła 
ponad 1 mln zł w ciągu jednego miesiąca. Rok 2015 zamknięto ze stratą 89 tys. zł. Placówka 
jest obciążona zaległymi zobowiązaniami nawet za rok 2014. Każdego miesiąca placówka 
stara się spłacić 95 tys. zł. zobowiązań z tytułu zaległego ZUS-u za lata 2013-2014. 
Pierwotnie zobowiązanie wynosiło ponad 1.800.000,00 zł., w grudniu zeszłego roku                   
i w styczniu obecnego roku udało się spłacić z tych zaległości 250 tys. zł. Dzięki 
utworzonemu harmonogramowi spłat, planowane jest uregulowanie zobowiązań do końca 
tego roku. Przez zaległe zobowiązania, zaburzone jest funkcjonowanie Spółki i ograniczone 
są możliwości inwestowania. Szpital przez brak aparatury i brak sprzętu medycznego płaci za 
świadczenia zewnętrzne. Na podstawie badania tomografem komputerowym została 
przeprowadzona symulacja, która miała przedstawić ile kosztuje Spółkę zlecanie świadczeń 
na zewnątrz oraz  ile można zaoszczędzić zlecając te świadczenia w swojej placówce. 
Wstępnie obliczono, że po 2,5 roku byłaby możliwość sfinansowania tego tomografu 
komputerowego. Sytuacja finansowa placówki jest trudna, lecz z każdym miesiącem ulega 
ona poprawie. Płace po uporządkowaniu wszystkich nieprawidłowość, zostały ustalone 
według pewnych standardów i będą wdrożone do końca wakacji. Godzina pracy pielęgniarki 
będzie wynosić 25 zł.  brutto, pensa lekarza specjalisty będzie wynosić w podstawie 5215 zł, 
lekarza 4415 zł. Poprzez zwiększenie kontraktów możliwe staną się podwyżki dla 
pracowników. W najbliższych dniach będą negocjowane zmiany kontraktu z NFZ. Aktualnie 
został zwiększony kontrakt na chirurgii, położnictwie, opiece specjalistycznej - poradni: 
chirurgicznej, neurologicznej, okulistycznej, urologicznej, stomatologii a także opiece 
długoterminowej. To daje możliwość uzyskania dodatkowych środków w postaci ok. 10% 
zwiększonego kontraktu, w granicach 4.000.000 zł, co umożliwia pewne działania finansowe. 
W związku z przeprowadzoną przez NFZ kontrolą za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 lipca 
2015 r., na oddziale pediatrii stwierdzone zostały nieprawidłowości znacznego stopnia. Pani 
Henryka Romanow odniosła się do pisma pokontrolnego i oznajmiła, że przeprowadzona 
kontrola narzuca PCZ pewne zmiany, które mają na celu utrzymanie i dalsze finansowanie 
kontraktu z NFZ.  
 Radna Małgorzata Wielopolska zapytała, jakie są możliwości zweryfikowania danych 
uzyskanych przez Panią Prezes. 
 Pani Prezes odpowiedziała, że przez cały czas są weryfikowane zestawy faktur, po 
ostatecznej opinii biegłego rewidenta Spółka zgłosi się do Rady Nadzorczej o ewentualne 
dalsze konsekwencje. 
 Radna Małgorzata Wielopolska zapytała o zeszłoroczny bilans za 2014 rok. 
 Pani Prezes poinformowała, że w 2014 r. strata wynosiła 3.860.000 zł plus kwota                
z faktur za nadwykonania niemające pokrycia w rzeczywistości w wysokości 1.200.000 zł.  

Radny Grzegorz Michalczyk zapytał, kto jest obecnie głównym księgowym i kto 
sporządzał bilans? 
 Pani Prezes odpowiedziała, że Spółka nie posiada księgowego tylko Dyrektora ds. 
Finansowych, dotychczas funkcję tą pełniła Pani Maria Kozłowska, która odchodzi z dniem 
31 marca. 
 Radny Grzegorz Michalczyk, w nawiązaniu do materiałów otrzymanych od Pani 
Prezes, zapytał o wysokość kontraktu w stosunku do roku poprzedniego, jaki był kontrakt             
z NFZ na rok 2015? 
 Pani Prezes zobowiązała się przesłać informacje dotyczące kontraktu z NFZ na rok 
2015. 
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 Radny Artur Brodowski poinformował, że napływają oferty firm, które chcą wykupić 
długi Spółki.  
 Radny Grzegorz Michalczyk poprosił o informację na temat najwyższej kwoty 
wypłaconej za kontrakt lekarzowi bądź inne ewentualne umowy wewnętrzne, w styczniu                
i w lutym? 
 Pani Prezes odpowiedziała, że największym wypłaconym wynagrodzeniem w styczniu 
jest faktura w wysokości 58 tys. zł.  
 
Ad.5 
 Ordynator Oddziału Pediatrii w PCZ Spółka z o.o. w Otwocku - Radna Małgorzata 
Wielopolska wyjaśniła sytuację krótkich hospitalizacji, które miały miejsce z powodu braku 
poradni pediatrycznej i specjalistycznej. Celem tych działań było przyjmowanie dzieci na 
diagnostykę niedostępną w ramach POZ, które wprawdzie można wykonywać w warunkach 
specjalistyki ambulatoryjnej, ale czas oczekiwania na takie badanie np. w Centrum Zdrowia 
Dziecka na badanie echo kardiograficzne u dziecka to blisko 2 lata. Dlatego też mając 
zatrudnionych wysokiej klasy specjalistów realizowane było to w ramach krótkich 
hospitalizacji. Pani Małgorzata Wielopolska oświadczyła, że nie byli jedynym oddziałem             
w PCZ, który stosował hospitalizacje jednodniowe. W skutek wkroczenia kontroli, 
poprzednia Pani Prezes wydała zarządzenie, aby krótkich hospitalizacji nie kontynuować,             
w związku z czym Oddział podporządkował się do tej decyzji i od pół roku hospitalizacje 
jednodniowe nie są prowadzone. 

Pani Małgorzata Wielopolska zdementowała informacje dotyczące konfliktu lekarzy    
i personelu Oddziału Pediatrycznego z Zarządem Spółki. Konflikt nie dotyczył kontroli 
przeprowadzonej przez NFZ i nałożonej kary. Pani Doktor poinformowała, że lekarze złożyli 
wypowiedzenia z końcem lutego, natomiast Szpital otrzymał wyniki kontroli dopiero 4 marca. 
Konflikt dotyczy wielokrotnie zwracanej uwagi na to, że nie jest dopracowany system 
przyjmowania pacjentów przez lekarzy dyżurnych w ramach izby przyjęć, przyjmowania 
pacjentów do hospitalizacji stąd trudności w zapewnieniu prawidłowego ciągu przyjęć. Po 
godzinie 15.00 zostają sami lekarze mają oni obowiązek przyjmowania pacjentów za 
zamkniętymi drzwiami. Pacjent w bardzo ciężkim stanie zostaje skierowany na izbę przyjęć, 
gdzie nie ma nikogo z personelu medycznego, kto mógłby obserwować pacjenta i w razie 
potrzeby zareagować w sytuacji krytycznej. Pani Małgorzata Wielopolska, jako Ordynator 
Oddziału Pediatrii występowała dwukrotnie do Zarządu z pisemną prośbą zmiany tej sytuacji. 
Kolejną sprawą dotyczącą konfliktu jest decyzja o zmniejszeniu personelu pielęgniarskiego                
w oddziale pediatrii. Z powodu tej decyzji oddział utracił pielęgniarkę zabiegową. 
Wypowiedzenie złożyli Lekarze Oddziału Pediatrii. W chwili obecnej zostało tylko 2 lekarzy. 
Miało się odbyć spotkanie z Panią Prezes 18 lutego, do którego nie doszło. Nie odbyło się 
również spotkanie Zarządu z zespołem lekarzy, aby wyjaśnić konflikt. 
 Pani Prezes odniosła się do wypowiedzi radnej Małgorzaty Wielopolskiej                       
i oświadczyła, iż lekarze oddziału pediatrii o wynikach kontroli przeprowadzonej przez NFZ 
wiedzieli przed złożeniem wypowiedzenia. Pani Prezes dysponuje dokumentami, które mogą 
to potwierdzić. Zgodnie z procedurami NFZ protokół ze wszystkimi nieprawidłowościami 
został przekazany Ordynatorowi Oddziału Pediatrii - Pani Małgorzacie Wielopolskiej, aby 
mogła się do niego ustosunkować. 
  
Komisja Zdrowia wystąpiła z prośbą do Prezes PCZ Spółka z o.o. Pani Henryka Romanow           
i Pani Ordynator Oddziału Pediatrii o natychmiastowe spotkanie w celu wyjaśnienia 
konfliktu.  
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Ad.6  
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 
W załączeniu do protokołu: 

1) lista obecności; 
2) sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa za 2015 rok; 
3) pismo z dnia 19.02.2016 r. Wicestarosty Otwockiego w sprawie odpowiedzi na 

wnioski Komisji Zdrowia z dnia 21.01.2016 r.; 
4) pismo z dnia 29.02.2016 r. lekarzy Oddziału Pediatrii PCZ Spółka z o.o. dot. 

wypowiedzenia umów; 
5) pismo z dnia 11.03.2016 r. Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku  dot. 

konfliktu z zespołem lekarzy i pielęgniarek (SRP.0004.8.2016); 
Do Komisji, zgodnie z deklaracją Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku, 
zostało skierowane pismo z dnia 09.03.2016 r. członków zarządu Powiatu w Otwocku 
(S.OS.V.0023.32.2016); 

6) pismo z dnia 17.03.2016 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                 
w Otwocku dot. auditu ekologicznego firmy SATER, znak: HKN.0141.1.2.2016 
S.w.1955.2016; 

7) wyciąg Nr 199 z projektu protokołu Nr 62/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu                          
w Otwocku w dniu 20 stycznia 2016 r.  

 
 

Protokółowała: 
 

Klaudia Kędziorek    

Przewodniczyła: 
 

Janusz Goliński 
 


