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Protokół Nr 15/16 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa                                                     

oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego   
w dniu 15 kwietnia 2016 r. 

 
Posiedzenie połączonej Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa z Komisją 

Rozwoju Gospodarczego odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku               
w godzinach 1515 – 1830 pod kierunkiem przewodniczących Komisji: Pana Janusza 
Golińskiego i Pana Dariusza Sokoła. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, 
Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Henryka Romanow oraz pozostali goście, 
zgodnie z załączonymi listami obecności. 

 
Na wstępie Przewodniczący serdecznie powitali wszystkich zebranych, a następnie 

zaproponowali poniższy porządek posiedzenia:  
  

1. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji Rozwoju. 
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku:  

a) w sprawie przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków             
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”; 

b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 31/13 o pow. 
1,9278 ha z obr. 165 w Otwocku; 

3. Informacja Zarządu Powiatu oraz Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia                                
Sp. z o.o. nt. aktualnej sytuacji Spółki oraz planów rozwojowych placówki. 

4. Sprawy różne. 
5. Zakończenie posiedzenia. 
 

Pan Artur Brodowski zgłosił wniosek o przeniesienie projektu uchwały w sprawie 
przyj ęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej” na kolejne posiedzenie Komisji, z powodu 
zbyt krótkiego czasu na zapoznanie się z dokumentami. 
Wniosek został przyjęty 10 głosami „za”, w obecności 11 członków Komisji Rozwoju 
Gospodarczego. 
 
 Wicestarosta Otwocki Paweł Rupniewski zgłosił wniosek, aby sprawy Szpitala 
zostały omówione w punkcie 2.  
Wniosek został przyjęty jednomyślnie, w obecności 9 członków Komisji Zdrowia, Rodziny            
i Bezpieczeństwa. 
 
 Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:  
 

1. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji Rozwoju. 
2. Informacja Zarządu Powiatu oraz Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia                                

Sp. z o.o. nt. aktualnej sytuacji Spółki oraz planów rozwojowych placówki. 
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku: 

a) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 31/13 o pow. 
1,9278 ha z obr. 165 w Otwocku; 

4. Sprawy różne. 
5. Zakończenie posiedzenia. 
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 Nowy porządek został przegłosowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, za - 9 
osób, wstrzymały się - 2 osoby.  
 
Ad.1 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego z dnia 11 
marca 2016 roku  został przyjęty 10 głosami „za”, w obecności 11 członków Komisji. 
 
Ad.2 
 Przewodniczący Komisji przekazał głos Prezesowi PCZ Sp. z o.o. Pani Henryce 
Romanow.  
 Pani Henryka Romanow przedstawiła informacje dotyczące sytuacji finansowej Spółki 
i oświadczyła że w najbliższym czasie planowane jest zakończenie sprawozdania 
finansowego za rok 2015. Powiedziała, że za ubiegły rok odnotowano stratę w wysokości 
6.772.393,35 zł. Do 19 lutego 2016 r. Spółka została zobligowana do zapłacenia pierwszej 
transzy odsetek obligacji w wysokości 201.000 zł. Dodała, że NFZ potrąca spółce 253 tys. zł, 
z tytułu nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli Oddziału Pediatrii, pod koniec 
marca zostało zapłacone 58 tys. zł z tytułu kary. Zgłoszono również problem 
wyeksploatowanego sprzętu medycznego. 

W związku z udzielanymi informacjami przez Panią Prezes oraz pytaniami radnych 
wywiązała się dyskusja na temat powszechnej opinii Szpitala i sprawności finansowej Spółki.
 Wicestarosta w ramach powstałej dyskusji wyjaśnił, że negatywną opinię Szpitala 
„napędzają” nerwowe reakcje personelu medycznego. Jeśli chodzi o finanse PCZ, 
Wicestarosta popiera decyzje i plany Pani Henryki Romanow, które mają doprowadzić do 
zbilansowania Spółki. Oświadczył również, że ma świadomość dużego zadłużenia Spółki 
przez ostatnie 2 lata. Podkreślił, że do tej pory w Szpitalu nie były przeprowadzane prace 
modernizujące dlatego też rozumie potrzebę takich prac w związku z planowanym rozwojem 
Szpitala. Poprzez te inwestycje istnieje możliwość szybszego zbilansowania Spółki.                    
W zestawieniach przedstawianych przez Panią Prezes można zaobserwować, że Spółka przez 
ostatnie miesiące generuje coraz mniejsze straty dzięki wprowadzonym zmianom, które mają 
na celu uszczelnienie systemu. Wicestarosta podzielił się z komisjami przemyśleniami na 
temat dofinansowywania Szpitala przez pozostałe Gminy. Wicestarosta oznajmił, że będzie 
starał się doprowadzić do zbilansowania Szpitala. 
 Pani Henryka Romanow nawiązując do wypowiedzi Wicestarosty dotyczącej 
zbilansowania Spółki wyjaśniła, że należy mieć na uwadze fakt, iż że NFZ refunduje usługi 
zdrowotne natomiast Szpital musi generować koszt nie przekraczający przychodów.  

Radny Krzysztof Szczegielniak przytoczył z protokółu styczniowej sesji słowa 
Wicestarosty: „Zatem można powiedzieć, że wprowadzane procedury restrukturyzacyjne 
napawają optymizmem. Jeśli prace restrukturyzacyjne będą postępowały tak dalej, to zgodnie 
z deklaracją Pani Prezes do września Szpital powinien zostać zbilansowany.” zapytał 
Wicestarostę czy nadal podtrzymuje swoje stanowisko? 
 Wicestarosta odpowiedział, że nadal polega na deklaracji Pani Prezes i podtrzymuje 
swoje stanowisko odnośnie zbilansowania Szpitala do września tego roku. 

Pani Henryka Romanow poinformowała, że Spółka we wrześniu 2015 roku 
przystąpiła do projektu informatyzacji Szpitala. Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych odrzuciła poprzedni projekt, ponieważ był błędnie opracowany. Kwota 
opracowania projektu wynosiła ponad 200 tys. zł, z czego połowa została zapłacona, 
aktualnie jest wszczęte postępowanie o odzyskanie środków pieniężnych. W 2016 rok podjęte 
będą dalsze próby zinformatyzowania placówki, do tego celu spółka przeznaczyła środki 
własne            z obligacji w wysokości 800 tys. zł, planowane zakończenie projektu jest 
przewidziane na połowę sierpnia i września.  

Radny Krzysztof Kłósek poprosił Panią Prezes o dokładniejsze informacje                      
nt. informatyzacji PCZ. 
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Pani Prezes wyjaśniła, że informatyzacja jest wymogiem nałożonym na PCZ. Ogólny 
koszt takiej inwestycji wynosi blisko 4 mln zł, natomiast koszty poniesione ze strony Spółki 
to kwota wysokości  800 tys. zł.  

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał Panią Prezes dlaczego na stronie PCZ brakuje 
informacji na temat konkursu dotyczącego informatyzacji Szpitala 
 Radny Krzysztof Szczegielniak nie uzyskał odpowiedzi, dlatego też radna Bogumiła 
Więckowska członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa zgłosiła poniższy wniosek.  
 

Pani Bogumiła Więckowska zgłosiła wniosek w sprawie udostępnienia wszystkich 
dokumentów dotyczących konkursu na ofertę informatyzacji w PCZ Sp. z o.o.   
Głosowanie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa: za – 6 osób, przeciw – 2 osoby, 
wstrzymała się - 1 osoba. Wniosek został przyjęty. 
 

Pani Prezes przedstawiła kolejną planowaną inwestycję mianowicie modernizację 
Oddziału Wewnętrznego. Pieniądze przeznaczone na ten cel zostały zaoszczędzone dzięki 
decyzji Zarządu Powiatu. Udało się je pozyskać dzięki zmniejszeniu dzierżawy miesięcznej 
do 10 tys. zł. Modernizacja będzie polegać na pełnym dostosowaniu do wymogów unijnych. 
Dzięki planowanej modernizacji Oddziału Wewnętrznego zostanie podniesiony standard 
pokoi i zostaną uruchomione dwa niezbędne pododdziały: cukrzycowy oraz neurologiczny.                  
W bieżącym roku planowany jest również zakup tomografu komputerowego wraz                   
z modernizacją, przebudową i wyposażeniem obszaru, w którym tomograf będzie się 
znajdował. Pani Dyrektor oznajmiła, że obecnie usługi tomografii komputerowej są 
wykonywane przez firmy zewnętrzne. 
 Radna Barbara Markowska poprosiła o przedstawienie zestawień dotyczących 
zlecanych badań tomograficznych przez Szpital. 

Pani Henryka Romanow zaproponowała przesłanie informacji w formie pisemnej             
w celu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi. 

Radny Piotr Mateusz Kudlicki zapytał czy w związku z powstaniem pododdziału 
neurologicznego oraz zakupem tomografu komputerowego zostanie przystosowany blok 
operacyjny do zabiegów neurologicznych? 
 Pani Henryka Romanow odpowiedziała, że przystosowanie sal operacyjnych do 
standardów unijnych w tych warunkach nie jest w pełni możliwe. Szpital rozważa dobudowę 
dodatkowego skrzydła, w  którym znajdowałby się sale operacyjne, diagnostyka oraz SOR. 
Na dzień dzisiejszy założenie jest takie, że będzie to oddział neurologiczny, a nie 
neurochirurgiczny, w związku z tym będzie to leczenie neurologiczne zachowawcze.  

Pani Henryka Romanow poinformowała Komisję o odzyskaniu ponad 600m2 

powierzchni w pawilonie D na parterze. Uprzednio tą powierzchnię zajmowała firma 
PROMEDIC. Spółka jest w trakcie końcowego rozliczenia z tą firmą oraz zdawania protokołu 
zdawczoodbiorczego. Prowadzone są negocjacje z NFZ odnośnie wykorzystania tej 
powierzchni na zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny.  

Radna Bogumiła Więckowska zapytała czy są jakieś roszczenia ze strony firmy 
PROMEDIC? 

Pani Prezes odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy zostały rozwiązane 2 umowy.  
Wicestarosta w ramach uzupełnienia wypowiedzi Pani Prezes odpowiedział, że było 

kilka spotkań z przedstawicielami firmy PROMEDIC lecz warunki ugody przedstawione 
przez tą firmę były nie do zaakceptowania, ponieważ żądali przywrócenia wykonywania 
kontraktu co byłoby dla Spółki szkodliwe. Aktualnie ustalane są rozbieżności, co do 
wzajemnych należności, nie było mowy o żadnym odszkodowaniu. 

Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ na świadczenia psychiatryczne, dotychczas 
świadczenia te wykonywała firma w Przychodni przy ul. Armii Krajowej. Od 1 maja Szpital 
przejmuje swoje kontrakty i w najbliższym czasie zakupi wyposażenie do 5 gabinetów oraz 
sali konferencyjnej.  
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Pan Krzysztof Kłósek zapytał w jakim czasie miały się zwrócić planowane inwestycje 
i kiedy zaczęłyby przynosić przychód? 
 Pani Henryka Romanow wyjaśniła, że gabinety psychiatryczne będą generowany zysk 
niemalże natychmiast. W odzyskanej powierzchni w pawilonie D (po firmie wynajmującej), 
planowane jest ustawienie 35 łóżek dzięki czemu powiększony zostanie zakład opiekuńczo-
pielęgnacyjny do 75 miejsc, gdzie przy 50 łóżkach taki zakład zaczyna generować zysk. 

Radny Jarosław Wiązowski poprosił Panią Prezes o wyjaśnienie sytuacji wynagrodzeń 
pielęgniarek. 

Pani Prezes wyjaśniła, że Szpital od jakiegoś czasu miał znaczny niedobór 
pielęgniarek, w związku z tym zatrudniono pielęgniarki w ramach ONKOMED firmy która 
świadczy usługi w formie dyżurów pielęgniarskich. Spółka w ostatnim czasie ponosiła duże 
koszty z tytułu dodatkowego wynagrodzenia pielęgniarek. Spółka średnio płaci 33 zł/h brutto 
w ramach takiego dyżuru, natomiast pielęgniarka zatrudniona na kontrakt zarabia 25 zł/h 
brutto. By rozwiązać tą sytuację i zmniejszyć godziny wypracowane przez pielęgniarki 
zatrudnione w ramach ONKOMED, Spółka zatrudniła w miesiącu marzec 9 pielęgniarek              
i ogłosiła kolejny nabór. 
 
Ad.3a 
 Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa nie rozpatrywała przedmiotowego 
projektu. 
 
Ad.4 
 Nie zgłoszono żadnych spraw. 
 
Ad.5 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
W załączeniu do protokołu: 

1) listy obecności Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa; 
2) kopia lista obecności Komisji Rozwoju Gospodarczego; 
3) pisma przekazane przy piśmie z dnia 15.04.2016 r. Prezesa Zarządu PCZ Sp. z o.o.: 

a) pismo z dnia 05.04.2016 r. Wojewody Mazowieckiego dotyczące sytuacji                 
w Oddziale Pediatrii w PCZ Sp. z o.o. w Otwocku znak:                                         
WZ-IV.9613.7.1.2016.ES, 

b) pismo z dnia 15.04.2016 r. Kierownika Zespołu Księgowości przedstawiający 
dane dot. działalności Zespołu Księgowości w PCZ Sp. z o.o., 

c) pismo z dnia 15.04.2016 r. Kierownika Działu Rozliczeń i Sprzedaży Usług 
Medycznych dot. aktualnej sytuacji Działu Rozliczeń i Sprzedaży Usług 
Medycznych, 

d) pismo z dnia 15.04.2016 r. Pielęgniarki Naczelnej w sprawie zatrudnienia 
personelu pielęgniarskiego w PCZ Sp. z o.o. w Otwocku. 

 
 
 

Protokółowała: 
 

Klaudia Kędziorek  

Przewodniczył: 
 

Janusz Goliński  
 
 
 
  
 


