
 

Protokół Nr 2/15 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 13 kwietnia 2015 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w Starostwie 

Powiatowym w Otwocku w godzinach 1615 – 1900 pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji 
Pana Janusza Golińskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji,                                  
Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Anna Sikora, Przewodniczący Rady 
Powiatu w Otwocku Dariusz Grajda, Radny Powiatu Krzysztof Szczegielniak, 
przedstawiciele prasy lokalnej: Tygodnika Regionalnego oraz Linii Otwockiej, zgodnie                      
z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek posiedzenia:  
1. Przedstawienie porządku obrad komisji. 
2. Prezentacja koncepcji Zarządu Powiatu w zakresie ochrony zdrowia w Powiecie 

Otwockim. 
3. Wstępna informacja Prezesa PCZ nt. działalności i funkcjonowania Spółki. 
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 
5. Przyjęcie planu pracy Komisji w roku 2015. 
6. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły do Komisji. 
7. Sprawy różne. 
8. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
9. Zakończenie posiedzenia. 
 
Ad. 1 

Przewodniczący Komisji przedstawił ww. porządek obrad. 
 
Ad. 2  

Wicestarosta Paweł Rupniewski rozpoczął prezentację od przedstawienia zadań 
Powiatowego Centrum Zdrowia. Wyjaśnił, że zadaniem Zarządu Powiatu jest przede 
wszystkim nadzorowanie właścicielskie nad działalnością Spółki. Działania Zarządu obecnie 
skupiają się na kompleksowym zdiagnozowaniu sytuacji głównie finansowej,                                          
ale także organizacyjnej PCZ, w celu skutecznej poprawy jego funkcjonowania. Poza tym 
prowadzone są prace nad opracowaniem sprawozdania finansowego za ubiegły rok. 
Wicestarosta dodał, że nadzór nad działalnością Prezesa PCZ sprawowany będzie za 
pośrednictwem Rady Nadzorczej. Powiedział, że zlikwidowanie ujemnego kapitału Spółki 
PCZ jest możliwe poprzez wnoszenie aportów, które przyczyniłyby się do przywrócenia 
płynności finansowej. Nadal oczekiwana jest wartość kapitału ujemnego popartego 
dokumentami. Wicestarosta poinformował, iż pojawiła się również propozycja połączenia 
PCZ z Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, jednak Marszałek 
Województwa Mazowieckiego w odpowiedzi na propozycję nie wyraził zainteresowania 
fuzją. Wicestarosta powiedział, że w momencie odzyskania płynności finansowej zostaną 
włączone działania zmierzające do poprawy jakości świadczenia usług medycznych.                         
W dalszej kolejności zostaną podjęte czynności związane z modernizacją, przebudową 
Szpitala. 

Radna Bogumiła Więckowska zadała pytanie, czy Zarząd rozważa możliwość 
powołania do Rady Nadzorczej przedstawiciela załogi? 

Wicestarosta odpowiedział, że akt założycielski nie porusza tej kwestii, natomiast 
uchwała obliguje do powołania członka załogi do Rady Nadzorczej. Zapewnił, iż zostaną 
podjęte działania zmierzające do rozwiązania tego problemu. Zapis w akcie założycielskim 



 

powinien zostać uzupełniony lub należałoby w tej kwestii uchylić uchwałę, ponieważ 
występuje sprzeczność. 

Radna Bogumiła Więckowska zapytała z jakiego programu operacyjnego zostaną 
pozyskane środki na remonty w Szpitalu? 

Prezes PCZ Anna Sikora wyjaśniła, że środki przeznaczone np. na profilaktykę, mogą 
zostać wydatkowane również na remonty. 

Wicestarosta w imieniu Właściciela PCZ zadeklarował pomoc w kwestii organizacji 
środków strukturalnych oraz pomoc w pisaniu wniosków. 

Starosta Mirosław Pszonka dodał, że dostępne będą środki z Urzędu 
Marszałkowskiego na wsparcie Szpitali, zostaną również uruchomione samorządowe 
instrumenty wsparcia. 

Radny Grzegorz Michalczyk zadał pytanie, jakie były powody odwołania Prezesa 
Gałabudy oraz czy i jakie kroki Zarząd zamierza podjąć w stosunku do byłego Zarządu 
Spółki? 

Wicestarosta oznajmił, że podstawowym powodem odwołania Prezesa była utrata 
zaufania, gdyż Pan Gałabuda ukrywał przed właścicielem istotne informacje świadczące 
przede wszystkim o sytuacji finansowej Spółki. Dodał, że w oparciu o informacje uzyskane 
od nowego Prezesa, zostaną podjęte kroki wobec byłego Zarządu. 

Radny Grzegorz Michalczyk zaproponował, aby Zarząd przemyślał propozycję 
pracowników dotyczącą wprowadzenia do Rady Nadzorczej członka załogi. 

Wicestarosta powiedział, że współpraca z załogą jest dobra. Stwierdził, iż wybór 
członków do nowego składu Rady Nadzorczej powinien odbyć się po zakończeniu obecnej 
kadencji, czyli z końcem bieżącego roku. 

Radny Grzegorz Michalczyk zapytał o kwalifikacje zawodowe obecnych członków 
Rady Nadzorczej. 

Wicestarosta oznajmił, że tylko jeden z członków Rady nie spełnia kryteriów, 
jednakże musi on w ciągu sześciu miesięcy uzupełnić egzamin, który będzie uprawniał go                        
do zasiadania w składzie Rady Nadzorczej. Następnie Wicestarosta przedstawił kompetencje 
pozostałych członków Rady. 

Radny Krzysztof Szczegielniak zauważył, iż powołanie członka załogi do Rady 
Nadzorczej nie jest łamaniem prawa, a dokonanie takiego powołania nie pociągnęłoby                               
za sobą konsekwencji prawnych. 
 
Ad. 3 

Przewodniczący Komisji zaprezentował sylwetkę Prezes PCZ Spółka z o.o. Anny 
Sikory, następnie przekazał jej głos. 

Prezes PCZ Pani Anna Sikora na wstępie zaznaczyła, że sytuacja PCZ jest bardzo 
trudna. Konto Spółki jest zajęte przez komornika, który pobiera opłatę w wysokości                              
8%, a w przypadku kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia opłata komornicza                    
wynosi 15%. W trakcie działalności Spółki nigdy nie uregulowano opłat za sprzątanie                           
i za salowe oraz korzystanie z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Od maja ubiegłego roku 
nie płacono ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego. Pani Prezes powiedziała, że udało się jej 
doprowadzić do trzy miesięcznej ugody z ZUS-em. Poinformowała, iż zgodnie z wolą 
Właściciela rozpoczęto audyty, w czterech głównych obszarach, mianowicie: medycznym, 
finansowym, organizacyjno-prawnym i prawnym. Dodała, że od początku funkcjonowania 
Spółki nie wprowadzono podstawowych regulacji normujących przepływy informacji, 
dokumentów wyznaczających ramy działania dla poszczególnych komórek organizacyjnych. 
Istniejące przepisy wewnętrzne były wprowadzane i zatwierdzane w formie zarządzeń 
Prezesa Spółki. Brakuje podstawowych dokumentów umożliwiających sprawne działanie 
Spółki lub istnieją one w szczątkowej postaci. Nie prowadzono planu finansowego ani planu 
zakupów. Pani Prezes przypomniała, że kontrakt z NFZ wynegocjowany został na kwotę                



 

38 mln złotych. Następnie Prezes PCZ powiedziała, że podjęła decyzję o zakupieniu lub 
wyleasingowaniu urządzeń na blok operacyjny, z powodu nadmiernej eksploatacji 
dotychczasowego sprzętu. Poza tym zdecydowała również o zakupie trzech par drzwi 
antypanicznych, które otwierają się tylko od wewnątrz. Jeżeli chodzi o oddziały szpitalne, to 
zarówno Oddział Wewnętrzny, jak i Oddziałał Pediatryczny wymagają natychmiastowego 
remontu, w związku z czym powstanie oddział rotacyjny. złocSłuży ona do wożenia 
wszystkiego i wszystkich. W związku z powyższym zostanie złożony wniosek do PFRON o 
dwie windy. Kontynuując wypowiedź Pani Prezes powiedziała, że na początku stycznia 
opłaceni zostali kontraktowcy, a pod koniec marca wypłacono wszystkie pensje oraz dyżury, 
które nie były wypłacane od stycznia. Opłacono także ZUS i Urząd Skarbowy. Prezes 
poinformowała, że Spółka wystąpiła o środki z programu Ministerstwa Zdrowia MILION 
ZŁOTYCH NA 3 LATA. PCZ będzie również zabiegać o programy profilaktyczne oraz cały 
system informatyczny. Jeżeli chodzi o infrastrukturę Szpitala, ta znajduje się ona w złym 
stanie. Zostanie wystosowany wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                   
w sprawie wymiany dachu i kaloryferów. Na podjazd dla karetek zostanie położony asfalt                      
i w tym zakresie swoją pomoc zadeklarował Zarząd Dróg Powiatowych. Prezes powiedziała, 
iż planuje przebudować budynek przy głównym wejściu i zrobić portiernię. Następnie 
wyjaśniła, że aport jest nieunikniony. Podjęta zostanie również decyzja o wypuszczeniu przez 
Spółkę obligacji, które muszą pokryć zobowiązania wymagalne i komornicze. 
 Radna Barbara Markowska poprosiła o rozważenie, czy na terenie Szpitala nie 
znalazłoby się miejsce z przeznaczeniem na zakład opiekuńczo leczniczy. Zaproponowała 
również, aby w przychodni przy ul. Armii Krajowej w Otwocku, znajdującej się                              
w strukturach Szpitala, wynająć gabinety, które popołudniami stoją puste. 
 Prezes Anna Sikora odpowiedziała, że na pewno kolejny ZOL zostanie powołany. 
Wyjaśnia jednak, że Spółka nie może wchodzić w przedsięwzięcia, które nie przynoszą 
zysku. Zaproponowała stworzenie w strukturach Szpitala, czegoś na kształt zakładu opieki 
leczniczej celem świadczenia usług komercyjnych. Wyraziła również chęć współpracy                        
z każdą z gmin, w ww. zakresie, poprzez udostępnienie odpowiednich budynków przez 
gminy. Następnie przedstawiła projekt TELEOPIEKA. Projekt ten dotyczy osób chorych, 
przebywających w domu, które mają np. zegarek ze specjalnym przyciskiem. Użycie 
przycisku skutkuje przesłaniem sygnału do dyspozytorni, która reaguje we właściwy sposób. 

Radny Grzegorz Michalczyk zadał pytanie, skąd Spółka ma mieć pieniądze na nagłe 
potrzeby? Czy transza, która wpłynęła była tylko z kontraktu, czy też była powiększona                         
o nadwykonania z 2013 roku? Jakiej wysokości kwoty PCZ otrzymał z tytułu nadwykonań                             
za 2013 rok? Następnie czy nowy Zarząd Spółki zamierza przygotować plan restrukturyzacji? 

Prezes odpowiedziała, że zgodzono się na 30% nadwykonań za 2013 rok. Transza, 
która wpłynęła była tylko z kontraktu. Jeśli chodzi o plan restrukturyzacji, to zostanie 
przygotowany, gdy będzie znany stan faktyczny Spółki. Do końca kwietnia br. będą gotowe 
wszystkie audyty, a w maju Zarząd Spółki wraz z Właścicielem i Radą Nadzorczą będą 
planować formę strategii. 

Radny Grzegorz Michalczyk zapytał, czy Prezes ma rozeznanie na temat obecnej 
sytuacji w Poradni Zdrowia Psychicznego? 

Prezes odpowiedziała, że poradnie również podlegają audytowi dlatego nie może 
jeszcze odnieść się do tego tematu. 

Radny Roman Zdunik zabrał głos. Podsumował, że wszelkie działania wobec PCZ 
będzie można podjąć, gdy pojawi się pełna informacja. Stwierdził, iż w stosunku do innych 
szpitali kontrakt PCZ jest dobry. 

Radna Bogumiła Więckowska przypomniała, że Spółka w momencie tworzenia,                       
nie nastawiona była na zysk, miała się po prostu bilansować. 

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał, czy Pani Prezes miała okazję zapoznać się                   
z umową firmy PROMEDIC? 



 

Prezes Anna Sikora odpowiedziała, że miała okazję zapoznać się z umową, która                       
to obecnie jest przedmiotem audytu prawnego. 

Radny Grzegorz Michalczyk zadał pytanie, kto wykonuje audyty i jakie koszty                          
się z nimi wiążą? 

Prezes poinformowała, że audytu dokona firma zewnętrzna, a koszty audytów                             
są nieduże. 

Przedstawicielka lokalnej prasy zapytała, jakiej wielkości aportu spodziewa się 
Spółka? 

Prezes PCZ odpowiedziała, że trwają rozmowy w celu sprecyzowania tej kwestii. 
Radny Krzysztof Szczegielniak wniósł o rozwiązanie problemu rejestracji 

telefonicznej pacjentów w przychodni przy ul. Armii Krajowej w Otwocku, która                               
nie funkcjonuje, mimo iż jest informacja że rejestracja telefoniczna jest możliwa. Poruszył 
również problem opieki pielęgniarskiej w Oddziale Wewnętrznym Szpitala, która jest nie 
wystarczająca. 
 
Ad. 4 

Z powodu braku chętnych, wybór Wiceprzewodniczącego odłożono na następne 
posiedzenie Komisji. 

 
Ad. 5 

Plan pracy Komisji w roku 2015, uwzględniający zmiany zgłoszone przez członków 
Komisji, został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 6 

Przewodniczący Janusz Goliński poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Komisji. 
Zaproponował, aby członkowie zapoznali się z nimi. Oryginały znajdują się w teczce Komisji 
w Biurze Rady. Część z nich, to pisma do wiadomości i zostaną załączone do niniejszego 
protokołu, natomiast pozostałe zostaną rozpatrzone na następnym posiedzeniu. 
 
Ad. 7 

Nie zgłoszono spraw różnych. 
 
Ad. 8 

Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty przy dwóch głosach 
wstrzymujących się, w obecności 6 członków Komisji. 
 
Ad. 9 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
W załączeniu do protokołu: 

1) lista obecności; 
2) plan pracy Komisji w roku 2015; 
3) pismo z dn. 21.10.2014 r. Związków Zawodowych PCZ; 
4) pismo z dn. 04.11.2014 r. Pracowników Szpitala; 
5) pismo z dn. 11.12.14 r. Związków Zaw. PCZ o wypłacenie świadczenia świątecznego; 
6) pismo z dn. 29.12.14 r. Prezesa PCZ dot. wypłacenia świadczenia świątecznego; 
7) pismo z dn. 02.03.2015 r. Fundacji Konstruktywnego Rozwoju dot. ośrodka 

terapeutycznego; 
8) pismo z dn. 17.02.2015 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                           

w Otwocku dot. stanu bezpieczeństwa sanitarnego za 2014 rok; 
9) pismo z dnia 17.03.2015 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku 



 

przekazujące sprawozdanie z działalności Urzędu za 2014 rok. 
 

 
 

Protokółowała:       Przewodniczył: 
 
       Angelika Krawczyk       Janusz Goliński 


