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Protokół Nr 34/17 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 19 października 2017 r. 
 

 Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 pod kierunkiem Przewodniczącego 

Komisji radnego Janusza Golińskiego w godzinach od 14
00

 do 16
00

. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Prezes Powiatowego Centrum 

Zdrowia Spółka z o.o. Henryka Romanow oraz pozostali goście, zgodnie z załączonymi 

listami obecności.   

Na wstępie Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie zaproponował 

poniższy porządek obrad. 

 

Porządek obrad:  
1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVIII sesję Rady Powiatu w Otwocku. 

3. Informacja Prezesa PCZ Spółka z o.o. nt. bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej 

PCZ Spółka z o.o.  

4. Informacja Prezesa PCZ Spółka z o.o. nt. funkcjonowania POZ–tów – programy 

profilaktyczne, szczepienia, problemy bieżące. 

5. Informacja Prezesa PCZ Spółka z o.o. nt. nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.  

6. Sprawy różne.  

7. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.  

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ww. porządek obrad został przyjęty jednomyślnie w obecności 9 członków Komisji. 

 

Ad. 2 

 Radny Roman Zdunik – Członek Zarządu Powiatu omówił projekt uchwały  

Nr 3 w sprawie zmiany uchwały Nr 181/XX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 

2012 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej Domy dla Dzieci  

w Otwocku. 

 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 9 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: „za” – 9 osób. 

 

Ad. 3 

Pani Henryka Romanow poinformowała, że system rozliczeń w obecnym roku jest 

bardziej skomplikowany, ponieważ Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. od 1 października 

weszło w skład sieci szpitali, co spowodowało naliczenie pewnych ryczałtów. Jednostka 

ryczałtowa jest inna niż była do tej pory, która kosztowała mniej więcej 52 zł. Generalnie 

 w tej chwili jednostka kosztuje w granicach 1 zł i gdyby liczyć metodą dotychczasową to 

mniej więcej tak jak Narodowy Fundusz Zdrowia prognozował jest to w granicach 54 zł za 

stary punkt. Jest to o 2 zł więcej od dotychczasowej stawki, która od 2009 roku utrzymywała 

się na poziomie 52 zł. W styczniu 2018 roku zostanie przedstawiona prognoza finansowania 

na najbliższe 4 lata. Pani Prezes dodała, że szpitale należące do sieci nie podpisały jeszcze 

umowy dotyczącej finansowania. W wyniku, czego Szpital posiada jedynie informację, iż 

procedury będą finansowane, brakuje natomiast informacji w jakiej wysokości. Podstawowe 

finansowanie, które zostało zaoferowane Szpitalowi na pierwsze trzy miesiące jest na 



2 

 

poziomie 102-103% dotychczasowego finansowania, co oznacza, że nie będzie nadwykonań. 

Procedury, które do tej pory nie były ujęte limitem np. porody, w obecnej umowie również 

wchodzą w limit jak pozostałe świadczenia. Czyli wszystkie procedury ratujące życie będą 

płacone tylko do wysokości zawartej w umowie.    
 Radna Barbara Markowska nawiązując do zestawienia ekonomiczno-finansowego za 

sierpień 2017 r., otrzymanego podczas posiedzenia zapytała co to za pracownicy zostali ujęci 

w zestawieniu pod nazwą „pozostali” w tabeli dot. zatrudnienia? 

Pani Prezes odpowiedziała, że są to pracownicy, którzy nie zmieścili się w pojęciach 

pielęgniarki, lekarze, zarząd szpitala oraz bezpośrednio pracownicy, którzy należą do 

administracji np. szatnia, kuchnia.  

Radna Bogumiła Więckowska zapytała ile środków zostało pozyskanych z Unii 

Europejskiej od momentu objęcia przez Panią Henrykę Romanow stanowiska Prezesa PCZ 

Sp. z o.o.? 

Pani Prezes zobowiązała się do przygotowania na następne posiedzenie Komisji 

wykazu pozyskanych funduszy. 

Radna Bogumiła Więckowska w związku informacją o zatrudnieniu w PCZ Sp. z o.o.  

lekarza, który utracił uprawnienia do wykonywania zawodu zapytała czy sprawa została 

przekazana do Prokuratora? 

Pani Prezes odpowiedziała, że kontrakt z tą osobą natychmiast został rozwiązany oraz 

o całej zaistniałej sytuacji bezzwłocznie zostali poinformowani Prokurator oraz Minister 

Zdrowia. 

W trakcie dyskusji Pani Prezes poinformowała, że w wyniku spotkania Burmistrza 

Gminy Karczew oraz wójtów gmin wiejskich z terenu powiatu otwockiego, zostało 

wypracowane stanowisko dot. wsparcia PCZ łączną kwotą 33 tys. zł. z przeznaczeniem na 

zakup sprzętu dla pomiaru rzutu serca, z czego:  

− Gmina Karczew zadeklarowała 10 tys. zł, 

− Gmina Celestynów – 9 tys. zł, 

− Gmina Sobienie – Jeziory – 9 tys. zł, 

− Gmina Osieck – 3 tys. zł, 

− Gmina Kołbiel – 2 tys. zł. 

Pani Prezes dodała również, że PCZ otrzymało wsparcie finansowe również ze strony Gminy 

Józefów oraz Gminy Wiązowna. Józefów przekazał 16 tys. zł na zakup czterech pomp 

infuzyjnych, natomiast Wiązowna przekazała 100 tys. zł na zakup sprzętu laparoskopowego.  

  

Ad. 4 i 5 

Pani Prezes PCZ Spółka z o.o. przedstawiła informacje nt. funkcjonowania POZ–tów 

oraz nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Poinformowała, że w ramach NPL-u dotychczas 

funkcjonowały trzy zespoły: zespół wyjazdowy, zespół pediatryczny oraz zespół ogólny. 

Obecnie to podmiot decyduje ile zespołów utworzyć. W Szpitalu funkcjonują już dwa zespoły 

lekarsko-pielęgniarskie, które jednocześnie będą realizować świadczenia na miejscu oraz w 

miarę możliwości będą spełniać rolę wyjazdową. Pani Prezes dodała, że te zmiany 

spowodowały znaczne obniżenie stawki dyżurów w ramach nocnej i świątecznej pomocy 

lekarskiej, ale może to przysporzyć problemem w przypadku chęci pozyskania lekarzy.  

W ramach poprawienia funkcjonowania NPL-u planowane jest jego przeniesienie do 

głównego budynku Szpitala.   

 

Ad. 6 

1) Radny Krzysztof Szczegielniak poinformował o zaistniałej sytuacji, która miała 

miejsce w przychodni specjalistycznej, w której Pani recepcjonistka odmówiła 
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wydania karty informując, iż kartę do danego lekarza można „wyjąć”  

w drugim okienku.  

 

Pani Prezes odpowiedziała, że faktycznie podział okienek w punkcie rejestracji 

funkcjonował do końca ubiegłego roku. Natomiast w bieżącym roku zostało to zmienione 

i pacjent ma prawo „wyjąć” kartę do lekarza z dowolnego okienka. Powyższa sytuacja 

wynikała z samowolnego zachowania rejestratorki.   

 

2) Przewodniczący Komisji odczytał pismo z dnia 12.10.2017 r. zadekretowane przez 

Przewodniczącego Rady do Komisji dot. postępowania wyjaśniającego 

Prokuratury okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie w przedmiocie nadania lub 

zmiany statutu Podmiotów leczniczych. 

 

Ad. 7 

 Przewodniczący Komisji przedstawił e-mail z dnia 14 października 2017 r. radnego 

Grzegorza Michalczyka dot. uwag do projektu protokołu Nr 33/17 z posiedzenia Komisji w 

dniu 21 września 2017 r. Przewodniczący poinformował, że ww. protokół zostanie przyjęty 

na następnym posiedzeniu Komisji po uwzględnieniu zgłoszonych uwag. 

 

Ad. 8  

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 

 

Janusz Goliński 

 


