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Protokół Nr 12/16 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 21 stycznia 2016 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Otwocku w godzinach 1615 – 1735 pod kierunkiem 
Przewodniczącego Komisji Pana Janusza Golińskiego. W posiedzeniu uczestniczyli 
członkowie Komisji, Dyrektor ds. medycznych Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. 
w Otwocku Marcin Ozdarski oraz pozostali goście, zgodnie z załączonymi listami obecności. 

 
Na wstępie Przewodniczący serdecznie powitał wszystkich zebranych, a następnie 

zaproponował poniższy porządek posiedzenia:  
 

1. Przedstawienie aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej PCZ Spółka z o.o.                                         
z ewentualnymi rokowaniami.  

2. Informacja nt. zabezpieczenia usług medycznych dla społeczeństwa. 
3. Omówienie materiałów na XII sesję Rady Powiatu w Otwocku.  
4. Sprawy różne. 
5. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
6. Zakończenie posiedzenia. 

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, w obecności 6 członków Komisji.  

 
Ad. 1 
 Przewodniczący Komisji poprosił o poinformowanie członków Komisji o przebiegu                     
i wynikach konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp.  
z o.o. w Otwocku. 
 Wicestarosta Pan Paweł Rupniewski poinformował, że konkurs się odbył, ale się nie 
zakończył. Z racji tego, że Komisja konkursowa została zobligowana do zachowania 
tajemnicy, to żadnych informacji nie można udzielić. 
 Członek Zarządu Pan Krzysztof Boczarski powiedział, że Komisja konkursowa 
obradowała, natomiast wyboru dokonuje Rada Nadzorcza i zamyka postępowanie. 
Członkowie Komisji konkursowej zostali zobligowani do zachowania tajemnicy, do momentu 
dopóki Rada Nadzorcza nie poda do wiadomości publicznej informacji o powołaniu Prezesa. 
 Wicestarosta poinformował, że Powiat, jako właściciel otrzymał sprawozdanie                          
22 grudnia 2015 r. przedstawiające stan finansowy na koniec listopada 2015 r.  
Ze sprawozdania wynika, że strata się nie powiększa i jest nadal na poziomie minus 7 149 tys. 
zł. Realizacja kontraktów przebiega płynnie, nie ma dużych przekroczeń. Zobowiązania na 
dzień 30 listopada 2015 r. wynoszą 12 786 183 zł. Jeśli chodzi o sprawy kadrowe,  
w listopadzie 2015 r. z 14 osobami zawarto umowę o pracę, a z 8 osobami rozwiązano 
umowę o pracę. Wynik finansowy na skutek tych zmian jest korzystny. 
 Pan Grzegorz Michalczyk zapytał, na jakim poziomie są należności? 
 Wicestarosta odpowiedział, że nie ma takich informacji. 

Pan Grzegorz Michalczyk poprosił o informację dot. nadwykonań i należności. 
Zapytał, czy należności dla ZUS i Urzędu Skarbowego są płacone na bieżąco? 

Wicestarosta odpowiedział, że są płacone na bieżąco. 
Pan Artur Brodowski zapytał o zobowiązania przeterminowane? 
Wicestarosta odpowiedział, że informacje dot. finansów PCZ Sp. z o.o. do 25 stycznia 

br. Pani Prezes przekaże Zarządowi, a następnie będą mogli je uzyskać radni. 
Pan Artur Brodowski poprosił o informację, ile należy do Szpitala „dołożyć”, żeby 

pacjent był należycie obsłużony? 
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Przewodniczący uznał, że ten temat będzie poruszony w pkt. 2. 
Pan Krzysztof Szczegielniak zapytał, czy na dzień dzisiejszy są zajęcia komornicze                    

w PCZ Sp. z o.o.? 
Wicestarosta odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnego postępowania 

komorniczego. Prowadzone są rozmowy co do zaległych zobowiązań. 
Pan Grzegorz Michalczyk zapytał, jak wygląda sprawa z konkursem? Ile było 

zgłoszeń na to stanowisko? Czy osoby, które się zgłosiły spełniały kryteria formalne? Czy 
Prezesa będzie powoływać Rada Nadzorcza obecna, czy nowo wybrana? 

Pan Krzysztof Boczarski powiedział, że Komisja konkursowa została powołana w celu 
wydania opinii nt. kandydatów i przedstawienia swojej rekomendacji. Natomiast Prezesa 
zgodnie ze statutem powołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Komisji konkursowej podpisali 
deklaracje, że nie będą udzielać informacji do czasu zamknięcia postępowania związanego                     
z wyborem.  

Wicestarosta odpowiedział, że obecna Rada Nadzorcza będzie powoływać Prezesa. 
Pan Grzegorz Michalczyk zapytał, ile osób złożyło ofertę? 
Wicestarosta odpowiedział, że cztery. 
Pan Grzegorz Michalczyk zapytał, czy Zarząd Powiatu, również w tym samym gronie 

Zgromadzenie Wspólników nie widzi pewnego niebezpieczeństwa, że daje się możliwość 
powołania tej samej Radzie czwartego Prezesa, czy to jest rozsądne biorąc pod uwagę wynik 
Szpitala? Radny zapytał również, kto jest odpowiedzialny za bieżący nadzór nad Spółką? 

Wicestarosta odpowiedział, że ocena obecnych członków Rady Nadzorczej zostanie 
dokonana przy ocenie całego bilansu. Wicestarosta stwierdził, że nie widzi żadnego 
zagrożenia. 

Pan Jarosław Wiązowski zapytał, czy w Komisji konkursowej jest cała Rada 
Nadzorcza? 

Wicestarosta odpowiedział, że w Komisji konkursowej są przedstawiciele Rady 
Nadzorczej tj. 2/3 Rady jest w Komisji. 

Pan Krzysztof Szczegielniak zapytał, kto to jest Mateusz Biernacki – przedstawiciel 
załogi w Komisji konkursowej, w jakim trybie został wybrany i przez kogo desygnowany?  

Wicestarosta odpowiedział, że Mateusz Biernacki – przedstawiciel załogi został 
desygnowany przez związki zawodowe. 

Odpowiedź Wicestarosty potwierdziła Pani Marianna Marton przedstawicielka OZZ 
PiP informując, że związki zawodowe wybrały przedstawiciela załogi – został nim Pan 
Mateusz Biernacki przedstawiciel związku zawodowego Solidarność. 

 
Ad. 2 
 Pan Marcin Ozdarski Dyrektor ds. medycznych PCZ Sp. z o.o. poinformował,                             
że w roku 2015 PCZ Sp. z o.o. zapewniało realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie 
lecznictwa szpitalnego w podstawowych powiatowych oddziałach, a więc w oddziale chorób 
wewnętrznych w pododdziale nerkowym, w zakresie pediatrii, ginekologii i położnictwa, 
chirurgii, urologii planowej, intensywnego nadzoru medycznego, oddziale rehabilitacji 
neurologicznej oraz neonatologii. Świadczono również w roku 2015 świadczenia medyczne w 
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na ulicy Armii Krajowej oraz na ulicy Mickiewicza. 
W skład podstawowej opieki zdrowotnej wchodziła zarówno opieka lekarska internistyczna, 
pediatryczna, opieka pielęgniarki położnej środowiskowej, w tym również po raz pierwszy 
wdrażano programy profilaktyczne od czerwca - lipca 2015 r., jak również świadczenia                     
w zakresie medycyny szkolnej dla dwóch placówek miejskich oraz dla siedmiu placówek 
powiatowych. Pod adresem Mickiewicza również świadczono opiekę stomatologiczno-
protetyczną. Realizowano kontrakt trzech zespołów w ramach Nocnej Pomocy Lekarskiej. 
Trzy zespoły zlokalizowane przy ul. Armii Krajowej: internistyczny, pediatryczny oraz 
wyjazdowy. Pod adresem Batorego 44 ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w składzie 
trzynastu poradni specjalistycznych: chirurgiczna, dermatologiczna, endokrynologiczna, 
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onkologiczna, położniczo-ginekologiczna przy ul. Armii Krajowej, kardiologiczna, 
ortoptyczna, neurologiczna, okulistyczna, laryngologiczna w zakresie pacjentów dorosłych  
i dzieci, urologiczna, poradnia zdrowia psychicznego przy ul. Mickiewicza i opieka 
stomatologiczno-protetyczna również przy ul. Mickiewicza. W ramach ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej również funkcjonowała i w roku 2016 będzie funkcjonowała diagnostyka 
endoskopowa, jak również diagnostyka obrazowa. Dodatkowe miejsce świadczenia usług 
medycznych to Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Józefowie. W roku 2015 w oddziałach 
szpitalnych hospitalizowano łącznie 11 500 pacjentów, liczba zgonów wyniosła 499 osób, 
obłożenie roczne wyniosło 54 000 osobodni. Średni czas pobytu pacjenta w oddziałach 
szpitalnych 5 dób. Opieką w ramach ZPO objęto 76 pacjentów – opieką długoterminową,  
a więc w domu pacjenta 12 pacjentów. W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
udzielono 82 000 porad. W ramach POZ udzielono 54 000 porad. W roku 2016 tak jak 
przewiduje kontrakt na I półrocze będą świadczone usługi medyczne w tym samym zakresie. 
Na chwilę obecną nie ma możliwości utworzenia nowych pododdziałów, ani rozszerzenia 
usług medycznych w oparciu o płatnika, bowiem na I półrocze 2016 r. zostało 
zaproponowane aneksowanie z tego, co PCZ Sp. z o.o. przewiduje. Prawdopodobnie będzie 
ponowne aneksowanie z dniem 1 lipca br. i albo będzie ono obowiązywało do połowy 2017 
roku, albo do końca 2017 roku. Prawdopodobnie w roku 2016 liczba hospitalizacji będzie 
zbliżona, może ona się wahać pomiędzy oddziałami. Na pewno będzie wzrastała w oddziale 
chorób wewnętrznych, co wynika z faktu, iż nie posiadamy oddziału geriatrii,  
a społeczeństwo jest społeczeństwem starzejącym się, ponadto wzrasta świadomość społeczna 
i wzrasta dostępność do diagnostyki. Podobna liczba hospitalizacji w ramach ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej, wynika z wysokości podpisanego kontraktu. Liczba udzielonych 
konsultacji w ramach podstawowej opieki zdrowotnej jest trudna do przewidzenia, ale można 
domniemać, że będzie zbliżona do obecnego poziomu.    
 Pan Grzegorz Michalczyk zapytał, jaka jest suma kontraktów pod względem 
finansowym? 
 Pan Marcin Ozdarski odpowiedział, że na I półrocze – ok. 12 mln zł w ramach 
lecznictwa zamkniętego. Szczegółowy zakres podpisanego kontraktu jest dostępny  
w wyszukiwarce Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 Pan Grzegorz Michalczyk poprosił o informację nt. kontraktów w Excelu na piśmie. 
Radny zapytał, czy zaistniały zmiany kadrowe jeśli chodzi o kadrę lekarską? 
 Pan Marcin Ozdarski odpowiedział, że zredukowano liczbę godzin, ostatnie zmiany, 
które planowano wprowadzić w ramach POZ weszły w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.  
Na chwilę obecną nie planuje się więcej „cięć”. Dostosowano liczbę godzin lekarzy do tej, 
którą nakłada na PCZ Sp. z o.o. płatnik. Mimo wprowadzonych „cięć” liczba godzin 
 i dostępność pacjentów do POZ jest w zupełności wystarczająca. Codziennie do godz. 9 -10 
Dyrektor otrzymuje raport z ul. Mickiewicza i Armii Krajowej przedstawiający liczbę osób, 
które zgłosiły się do Przychodni. Nie ma żadnego problemu z dostępnością, wszyscy pacjenci 
są przyjmowani. 
 Pan Grzegorz Michalczyk zapytał, czy w Przychodni Specjalistycznej mamy 
zabezpieczonych fachowców? 
 Pan Marcin Ozdarski odpowiedział, że jest pełen dostęp w zakresie w jakim pozwala 
kontrakt. 
 Pani Barbara Markowska zapytała, czy nadal na Oddziale Ginekologiczno-
Położniczym pracuje dwóch lekarzy? 
 Pan Marcin Ozdarski odpowiedział, że nic się na chwilę obecną nie zmieniło. 
 Pan Krzysztof Szczegielniak zapytał, czy Pani Anna Gromko i Pani Olga Woźniak 
wchodzące w skład Komisji konkursowej na stanowisko lekarskie, są lekarzami? 
 Pan Marcin Ozdarski odpowiedział, że dotychczas w PCZ Sp. z o.o. nie odbywały się 
żadne nabory. Po raz pierwszy nowa Pani Prezes podjęła decyzję, że wszystkie osoby mają 
być zatrudniane w drodze transparentnej tj. w drodze naborów lub konkursów. Biorąca udział                      
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w Konkursie Pani Olga jest przedstawicielem Działu Kadr, a Pani Anna Gromko jest 
przedstawicielem Działu Rozliczeń. 
 Pan Krzysztof Szczegielniak uznał, że w Komisji konkursowej powinien być również 
lekarz. 
 Pan Marcin Ozdarski poinformował, że nie ma problemów z funkcjonowaniem 
Przychodni przy ul. Armii Krajowej w Otwocku. 
 Pan Krzysztof Szczegielniak stwierdził, że panie w rejestracji nie odbierają telefonów, 
jeśli chodzi o zamawianie numerków. 
 Pani Aleksandra Czajkowska zapytała o dostępność lekarza pediatry w NPL także                        
w niedziele i święta?  
 Pan Marcin Ozdarski poinformował, że zna te problemy, dlatego pracuje nad nową 
umową kontraktową, gdzie będą zapisane kary za niestawiennictwo na dyżur lub spóźnienie, 
będą to kary finansowe. 
 Pani Aleksandra Czajkowska zapytała, czy zostali zwolnieni lekarze interniści na  
ul. Armii Krajowej lub w Świdrze? 
 Pan Marcin Ozdarski odpowiedział, że żaden lekarz nie został zwolniony. 
 
Ad. 3 

Członkowie Komisji zapoznali się ze Sprawozdaniem Starosty Otwockiego                                         
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok. 
 
Ad. 4 
 Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 4 stycznia 2016 r. Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego dot. zmniejszenia obsady na dyżurach nocnych w Oddziale 
Położniczym od 1 stycznia 2016 r. 
 Pan Marcin Ozdarski poinformował, że w ciągu najbliższych dni wszyscy 
zainteresowani dostaną szczegółową i wyczerpującą pisemną odpowiedź na przedstawione                     
w piśmie kwestie. Z dniem 1 stycznia 2016 r. zredukowano do 3 obsadę położnych  
w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Z dniem 1 lutego br. adekwatnie do kontraktu  
i liczby zabiegów zostanie ustalona liczba godzin  lekarskich. Po tych działaniach Oddział się 
zbilansuje. 
 Pan Dariusz Sokół zapytał, ile jest porodów w ciągu doby? 
 Pan Marcin Ozdarski odpowiedział, że w grudniu 2015 r. odbyło się 31operacji, 26 
cięć cesarskich i 68 zabiegów, w godzinach przedpołudniowych. Średnie dobowe obłożenie to                       
8 pacjentek na części ginekologicznej i 6 pacjentek na części położniczej, w sumie  
14 pacjentek. 
 Pan Dariusz Sokół zapytał, czy 3 położne wystarczają do zabiegów dobowych? 

Pan Marcin Ozdarski odpowiedział, że wystarczają, ponieważ wszystkie zabiegi 
wykonywane są do południa.  

Pan Jarosław Wiązowski zapytał, czy jeżeli porody będą w nocy to nie ma zagrożenia? 
Zapytał również, jakie będą oszczędności przy zmniejszeniu kadrowym na tym Oddziale? 
Czy przez to Oddział Ginekologiczno-Położniczy nie straci na renomie? 

Pan Marcin Ozdarski odpowiedział, że decyzja była bardzo szczegółowo przemyślana. 
Wprowadzane są standardy obowiązujące w szpitalach, które się bilansują. Przy zmniejszeniu 
kadrowym oszczędności wyniosą ok. 12.000 zł miesięcznie, ale nikt nie stracił pracy. 

Pan Artur Brodowski zauważył, że w pkt. 4 pisma zaznaczono, że istnieje Izba Przyjęć 
Ginekologicznych. Zapytał, ile izb przyjęć funkcjonuje w Szpitalu? 

Pan Marcin Ozdarski odpowiedział, że jest jedna centralna Izba Przyjęć. Izba 
nazywana potocznie Izbą Przyjęć Ginekologicznych znajduje się w ramach tego Oddziału. 

Pan Grzegorz Michalczyk zadał cztery pytania dot. zmniejszenia obsady na dyżurach 
nocnych w Oddziale Położniczym: 

1) Czy istnieje zwiększenie zagrożenia zdrowia i życia pacjentów? 
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2) Czy nastąpi zwiększenie liczby zakażeń wewnątrzoddziałowych? 
3) Czy ta sytuacja spowoduje niedokładne prowadzenie dokumentacji medycznej? 
4) Czy nastąpi spadek jakości usług, co spowoduje zmniejszenie liczby pacjentek                                 

i zmniejszenie dochodu Oddziału? 
 
Pan Marcin Ozdarski odpowiedział, że radny Grzegorz Michalczyk uzyska odpowiedź 

na piśmie. 
Pani Barbara Markowska zapytała, ile dzieci urodziło się w 2015 r. na Oddziale 

Położniczym? 
Pan Marcin Ozdarski odpowiedział, że rodzi się ok. 700 dzieci w skali roku. 
 

Ad. 5 
 Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji nie został przyjęty z powodu braku 
kworum. 
 
Ad. 6 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
W załączeniu do protokołu: 

1) lista obecności; 
2) pismo z dnia 4 stycznia 2016 r. personelu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego                      

w Otwocku. 
 

 
Protokółowała:       Przewodniczył: 

 
Jolanta Wyszomirska       Janusz Goliński 

 


