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Protokół Nr 18/16 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 26 sierpnia 2016 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Otwocku w godzinach 1600 – 2000 pod kierunkiem 
Przewodniczącego Komisji, radnego Janusza Golińskiego. W posiedzeniu uczestniczyli 
członkowie Komisji, 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 i poprosił                  
o uczczenie pamięci chwilą ciszy Pani Jolanty Grzybowskiej – lekarza pediatry, wieloletniego 
pracownika Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Otwocku i Pana Franciszka 
Walczyńskiego – chirurga, wieloletniego pracownika i dyrektora Szpitala Powiatowego                 
w Otwocku, radnego Rady Miasta Otwocka i Radnego Rady Powiatu w Otwocku. Następnie 
zaproponował poniższy porządek posiedzenia:  

 
1. Przedstawienie porządku obrad.  
2. Informacje nt. aktualnej sytuacji PCZ Spółka z o.o. 
3. Sprawy różne. 
4. Zakończenie posiedzenia 
 

Radni przyjęli przez głosowanie ww. porządek posiedzenia. 
 
Ad.2 

Prezes PCZ Spółka z o.o. Pani Henryka Romanow powiedziała, że podstawą działania 
jest zbilansowanie przychodów i kosztów działalności Spółki. Poinformowała, że zostały 
przygotowane zestawienia odnośnie pierwszych siedmiu miesięcy, związane                                
z funkcjonowaniem finansowym Spółki. Przychody z działalności Spółki od stycznia do 
końca lipca 2016 roku wynosiły 25 153 917 zł, koszty działalności to kwota 27 042 283 zł, 
przy czym amortyzacja wynosi 715 tys. zł. Natomiast kwota obsługi zadłużenia to 836 387 zł 
w przeciągu 7 miesięcy. Należy tą kwotę, w tym konkretnym przedziale czasu, podzielić na 
dwie części – kwota 520 tys. zł jest rzeczywistą kwotą obsługi zadłużenia Spółki, ponieważ 
kwota 311 tys. zł jest obciążeniem z tytułu kary nałożonej w wyniku przeprowadzonej przez 
NFZ kontroli Oddziału Pediatrycznego. Ogólny bilans za okres 7 miesięcy tego roku, 
sumujący przychody ogółem i wydatki dotyczące części operacyjnej, to strata w wysokości 
336 267 zł. W analogicznym okresie w 2014 roku ta strata wynosiła 770 464 zł, a w 2015 
roku – 2 136 784 zł. Są to kwoty zamknięte, ponieważ bilans za 2014 i 2015 rok został 
zatwierdzony. Natomiast kwota z 2016 roku jest niepełna, ponieważ zawiera należności 
wyłącznie zaksięgowane. Powiatowe Centrum Zdrowia wykazało nadwykonania                     
w pierwszym półroczu br. za świadczenia obligatoryjne i świadczenia ratujące życie, które 
doprowadziły do kontroli przeprowadzonej przez NFZ, w konsekwencji której została 
nałożona kara w wysokości 642 tys. zł. Aktualnie kwota kary jest negocjowana i do końca 
2016 r. powinna być wypłacona. Zaksięgowane straty w wysokości 336 tys. zł oraz 
niezaksięgowana kara z tytułu świadczeń ratujących życie w wysokości 642 tys. zł dają                  
w ogólnym wyniku finansowym na dzień 31 lipca 2016 r. niewielki zysk z działalności 
operacyjnej wynoszący nieco ponad 306 tys. zł. Przedstawione zestawienie nie zawiera 
obsługi długu, który w analogicznym okresie w 2014 roku wynosił prawie 207 tys. zł,                  
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w 2015 roku – 358 tys. zł, natomiast w 2016 roku jest to kwota 520 tys. zł, (przy czym kwota 
ta została zwiększona o wysokość kary, także aktualnie wynosi 836 tys. zł).  

Pani Prezes przedstawiła największe zobowiązania względem kontrahentów; 
• dwie firmy sprzątające – 850 tys. zł, 
• firma Alab – 1 mln 770 tys. zł,  
• Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 300 tys. zł,  
• Regionalne Centrum Krwiodawstwa – 350 tys. zł,  
• firma „Urtica” dostarczająca leki – 340 tys. zł, 
• firma MAGELLAN – 333 tys. zł, 
• firma ONKOMED – 390 tys. zł. 

Przez długi z ubiegłych lat prawidłowe funkcjonowanie i zarządzanie Spółką jest utrudnione. 
Z tytułu zaległych faktur z poprzednich lat firmie Alab wypłacono 1 400 000 zł. Natomiast za 
zaległe zobowiązania dotyczące ZUS-u za lata 2013-2014 zapłacone zostało ponad              
700 tys. zł, firmie MAGELLAN z tytułu zaległych faktur zapłacono 200 tys. zł, a w sprawie 
dotyczącej firmy ONKOMED świadczącej usługi medyczne, z którą Spółka ma podpisaną 
umowę do 31 sierpnia br. nie będzie przedłużenia umowy. (W związku z powyższym będą 
przyjmowani nowi pracownicy. Dzięki tym działaniom w bilansie 7 miesięcznym usługi obce, 
które wynosiły ponad 13 mln zł zmniejszyły się do 9,5 mln zł. Natomiast zwiększyły się 
wynagrodzenia dla pracowników, którzy mają podpisaną umowę ze Spółką. Zostały 
rozwiązane niekorzystne umowy z firmą PROMEDIC. Aktualnie Spółka jest na etapie naboru 
pracowników, w związku z czym nie będzie przedłużana umowa z firmą NAPRZÓD 
świadczącą usługi sprzątające i firmą ISAN, która świadczy usługi transportu wewnętrznego. 
Łączna kwota świadczonych usług przez te firmy to 140 tys. zł; Spółki nie stać na 
kontynuowanie tych umów. 

Po wypowiedzi Pani Prezes Przewodniczący zaproponował porządek prowadzenia 
dyskusji. Pierwsi zabiorą głos radni Rady Powiatu, następnie głos zostanie udzielony 
przedstawicielom pracowników Szpitala, a następnie pozostali goście obecni na posiedzeniu 
Komisji. 

Radna Barbara Markowska zaproponowała, aby to zebrani goście, który są 
przedstawicielami pracowników Szpitala, zabrali pierwsi głos celem przedstawienia sytuacji  
z ich perspektywy. 

Przewodniczący nie podzielił zdania radnej i udzielił głosu radnemu Grzegorzowi 
Michalczykowi. 

Radny Grzegorz Michalczyk poprosił o przypomnienie kwot zobowiązań na koniec 
lipca br. 

Pani Prezes odpowiedziała, że koszty całej działalności to kwota ponad  27 mln zł, 
przy czym koszty amortyzacji to 715 tys. zł, zużycie energii – 3 293 000 zł, usługi obce – 
9 567 000 zł, opłaty i podatki – 180 tys. zł, wynagrodzenia pracowników – 10 374 000 zł, 
ubezpieczenia społeczne i pochodne świadczenia – 2 074 000 zł i pozostałe koszty –             
836 tys. zł. 
 Radny Grzegorz Michalczyk po zapoznaniu się z bilansem za poprzedni rok i opinią 
biegłego rewidenta zapytał przedstawicieli Zarządu Powiatu o plany dalszego funkcjonowania 
Spółki? 
 Wicestarosta odpowiedział, że Zarząd podjął decyzję o dalszym wspomaganiu Spółki. 
 Radny Grzegorz Michalczyk powiedział, że o teoretycznym zysku można byłoby 
mówić, gdyby odjęto koszty amortyzacji i obsługę zadłużenia za nadwykonania od 
przedstawionych przez Panią Prezes danych.  
 Radny Artur Brodowski poprosił Panią Prezes o przedstawienie definicji nadwykonań. 
Co ze strony Zarządu Spółki i księgowej jest rozumiane przez ten termin? 
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Pani Prezes odpowiedziała, że przy zawieraniu umowy z NFZ zostaje określony limit 
zabiegów, za które są realizowane faktury. Jeśli przykładowa usługa przekroczy limit np. o 20 
wykonanych zabiegów są one postrzegane, jako nadwykonania. Po zakończeniu określonego 
okresu nadwykonania podlegają negocjacjom. Usługi obligatoryjne, jak również usługi 
ratujące życie do tej pory były wypłacane w 100 %. 

Radny Artur Brodowski zapytał czy była sytuacja, w której za nadwykonania NFZ nie 
chciał zapłacić Szpitalowi? Zapytał w którym miejscu są księgowane koszty, za które NFZ 
odmawia płatności? 

Pani Prezes odpowiedziała, że NFZ rozróżnia dwa rodzaje nadwykonań: pierwszy        
z nich to usługi obligatoryjne, za które jak gdyby jest gwarancja płatności i nadwykonania, za 
które NFZ obciąża Spółkę kosztami, które z kolei są negocjowane i w pewnej części są  
płacone przez NFZ, a po części płacone przez Szpital. 

Radny Grzegorz Michalczyk zapytał czy NFZ zapłacił w tym roku za nadwykonania 
dokonane w 2015 roku? 

Pani Prezes odpowiedziała, że w połowie 2015 roku została wypłacona część 
nadwykonań, były również prowadzone negocjacje, w wyniku których Spółka zrzekła się 
części z tych nadwykonań. Dodała, że w styczniu została wypłacona jakaś ich część 
nadwykonań za ubiegły rok.  

Przewodniczący, w imieniu nieobecnej na posiedzeniu Komisji radnej Małgorzaty 
Wielopolskiej, zapytał na jaką kwotę realizowany jest kontrakt na Oddziale Pediatrycznym, 
jak się ona ma do kontraktu ubiegłorocznego i na jaką kwotę będzie opiewał kontrakt 
przyszło roczny. Poprosił również o przygotowanie i przesłanie danych w przedmiotowej 
kwestii. 

Pani Prezes odpowiedziała, że przez ostatnie 3 lata kwota kontraktu była niezmienna    
i wynosiła 503 000 zł. 

Radny Grzegorz Michalczyk zapytał ile w sumie wynosi kontrakt Szpitala? 
Pani Prezes odpowiedziała, że wynosi on 43 mln zł. 
Radny Krzysztof Szczegielniak przypomniał, że Pani Prezes wspomniała, o problemie 

spłaty zobowiązań dla firm NAPRZÓD, Alab i OPWiK, jak również, była informacja, że 
płacony jest ZUS z tytułu zobowiązań za lata 2013-2014. Przypomniał, że w lipcu 2015 roku 
Rada Powiatu udzieliła kredytu na spłatę tych zobowiązań. Radnym został przekazany wykaz  
wszystkich jednostek, które otrzymały pieniądze. Poza tym zapewniono, że są to wszystkie 
zaległe zobowiązania.  

Pani Prezes odpowiedziała, że na żadnym etapie działalności Spółki nigdy nie zostały 
uregulowane wszystkie zobowiązania. 

Wicestarosta powiedział, że jeśli chodzi o ubiegły okres, to kwestia dotyczyła 
głównych zobowiązań. 

Pani Prezes poinformowała, że ostatnio były przeprowadzone poważne mediacje                   
z firmą Alab dotyczące długu. Zostało zawarte porozumienie w ramach, którego w sierpniu 
br. zostanie zapłacone 100 tys. zł z tytułu zaległych zobowiązań za 2014 rok, natomiast we 
wrześniu, październiku i listopadzie br. spłacone zostaną dalsze zobowiązania po 150 tys. zł. 

Radny Krzysztof Szczegielniak stwierdził, że radni musieli zostać wprowadzeni               
w błąd przez Zarząd Spółki, ponieważ w 2015 roku zostało powiedziane, że „najważniejsze 
naprzody, a alaby były pospłacane”.   

Wicestarosta zobowiązał się do wyjaśnienia i weryfikacji spłaconych z dotacji 
zobowiązań. 

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał z czego wynika wzrost wynagrodzeń 
pracowniczych, skoro od początku roku mówione było, że będą negocjowane kontrakty                  
z pracownikami, aby zmniejszyć koszty? 
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Pani Prezes odpowiedziała, że na przestrzeni 3 lat wartość z usług obcych 
świadczonych przez firmę ONKOMED systematycznie wzrastała. Zostały podjęte działania 
mające na celu ograniczenie dyżurów wykonywanych przez firmę ONKOMED. Jeśli Spółka 
zrezygnuje z usług firmy w żadnym stopniu nie zagrozi to standardom świadczonych usług 
medycznych w Szpitalu. Pani Prezes zaproponowała również przygotowanie zestawień, które 
miały na celu przedstawienie informacji, ile Spółka zaoszczędziła dzięki zwiększeniu 
wynagrodzeń pracowniczych, a ile na ograniczaniu usług świadczonych przez firmę 
ONKOMED.  

Wicestarosta poparł wypowiedź Pani Prezes i obiecał przygotowanie takiego 
zestawienia. 

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał czy wynagrodzenia dla pracowników są 
wypłacane zgodnie z przepisami? 

Pani Prezes odpowiedziała, że wynagrodzenia pracownicze są płacone na bieżąco. 
Natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenia za dyżury na Oddziale Pediatrycznym miały one 
miesięczne opóźnienie z powodu kary.  

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał czy to opóźnienie dotyczy tylko umów czy 
również umów zleceń? 

Pani Prezes odpowiedziała, że umowy kontraktowe i umowy zlecenia należy 
traktować, jako umowy inne niż umowy o pracę. 

Radna Barbara Markowska zapytała o aktualną sytuację na Oddziale Pediatrycznym 
oraz plany dot. jego funkcjonowania. 

Pani Prezes odpowiedziała, że na przełomie kwietnia i maja większość lekarzy złożyła 
wypowiedzenia. W związku z tą sytuacją uzupełniona została kadra pracownicza.                 
W sierpniu lekarze pracujący na Oddziale Pediatrycznym dostarczyli zwolnienia lekarskie,           
co utrudniło pracę Oddziału, a w konsekwencji doprowadziło do jego zamknięcia. 

Radna Barbara Markowska zapytała czy nie można było uniknąć zamknięcia 
Oddziału? 

Pani Prezes wyjaśniła, że o zaistniałej sytuacji poinformowała Zarząd Powiatu                         
i podjęła decyzję o zamknięciu Oddziału dla bezpieczeństwa pacjentów, którzy pozostaliby 
bez opieki medycznej. Aktualnie w Oddziale pracuje 3 lekarzy i 10 pielęgniarek, a od 
poniedziałku jest nowa Pani Ordynator. Pani Prezes poruszyła również kwestię zwolnień 
lekarskich i poinformowała, że przebywa na nim aktualna Pani Ordynator, 4 rezydentki i 3 
pielęgniarki. Jedna pielęgniarka jest na urlopie i pomimo jego odwołania nie zgłosiła się do 
pracy. 

Radna Barbara Markowska poprosiła o podanie nazwiska nowej Pani Ordynator. 
Pani Prezes odpowiedziała, że nową Panią Ordynator na Oddziale Pediatrycznym jest 

Pani Jolanta Amilkiewicz.  
Radny Artur Brodowski zauważył, że powstaje problem polegający na świadczeniu 

bezpiecznych usług medycznych. Zarząd Powiatu powinien się zastanowić na ile Szpital jest 
w stanie zapewnić pacjentom bezpieczne usługi medyczne, a na ile placówka będzie 
„udawać” Szpital. 

Wicestarosta obiecał zgłosić taką uwagę na najbliższym Zgromadzeniu Wspólników. 
Radny Grzegorz Michalczyk zwrócił uwagę na ostatnie zdarzenia, które miały miejsce 

na Oddziale Pediatrycznym, przypomniał, że wielokrotnie Rada Powiatu otrzymywała pisma 
sygnalizujące, że opieka na tym Oddziale jest niewystarczająca. W ubiegłych latach Oddział 
Pediatryczny był bardzo dobrze postrzegany, przynosił zyski i nigdy nie był zamknięty. 

Pani Prezes odpowiedziała, że w trakcie rozwiązania znajduje się umowa z firmą 
ProMedic. Kontrakt zawarty w 2014 roku okazała się niekorzystny. Firma nie posiadała 
sprzętu ani personelu, aby świadczyć usługi medyczne. Był to okres, w którym jak najbardziej 
można było martwić się o bezpieczeństwo pacjentów.   
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Przewodniczący udzielił głosu zebranym gościom. 
Pani Marianna Marton Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych przy PCZ Spółka z o.o. poinformowała radnych, że zgodnie z tym, 
co przedstawiła Pani Prezes koszty wynagrodzenia zasadniczego są wypłacane w terminie 
natomiast jest problem z terminowym wypłacaniem za dyżury nocne i świąteczne. Środki 
wypłacane są ze znacznym opóźnieniem, a powinny być wypłacane do 10 następnego 
miesiąca. Nie są również wypłacane pracownikom tzw. wczasy pod gruszą i nie są 
odprowadzane składki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Osoby pracujące w firmie 
ONKOMED mają niewypłacone wynagrodzenia za miesiąc maj i czerwiec. Pani Marianna 
Marton skierowała pytanie do Pani Prezes, czy w kwocie 336 tys. zł jest zawarte zadłużenie 
wobec ONKOMEDU i składki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Oświadczyła również, że 
informowała radnych o niebezpieczeństwie istniejącym na Oddziale Ginekologiczno-
Położniczym, ze względu na zmniejszenie obsady na dyżurach.  

Pani Prezes poinformowała, że w sierpniu na Fundusz Świadczeń Socjalnych zostało 
przelane 52 tys. zł, natomiast w kwestii zaległych wynagrodzeń pracownicy powinni się 
zgłosić bezpośrednio do firmy ONKOMED. Spółka stworzyła aneks do umowy z firmą 
ONKOMED, który przez dłuższy czas nie był podpisany. Z powodu braku podpisu Spółka nie 
mogła przelać środków pieniężnych na konto firmy. Podpis złożono w ostatnich dniach. Pani 
Prezes wyraziła także chęć spotkania z przedstawicielem firmy ONKOMED.  

Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Kowalczyk, była pielęgniarka oddziałowa 
Oddziału Pediatrycznego informując o przyczynach rezygnacji z pracy w Szpitalu. 

Pani Prezes odnosząc się do wypowiedzi Pani Kowalczyk powiedziała, że rozumie 
odczucia pracowników, natomiast zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki muszą zostać 
wprowadzone. Zauważyła, iż każda zmiana mająca na celu poprawę pracy jest odbierana 
przez pracowników negatywnie. 

Przewodniczący poprosił o przedstawianie informacji wnoszących coś do rozmowy, 
ponieważ aktualnie są poruszane osobiste krzywdy. 

Głos został udzielony Pani Annie Worch lekarzowi rezydentowi na Oddziale 
Pediatrycznym, która również złożyła wypowiedzenie. Pani Anna Worch odniosła się do 
płatności za dyżury, mimo zapewnień Pani Prezes są one nieterminowe. Następnie wyraziła 
chęć zapoznania się z zestawieniem kosztów dyżurów lekarskich z uwzględnieniem sierpnia, 
ponieważ na zamkniętym Oddziale Pediatrycznym były prowadzone dyżury za bardzo 
wysoką stawkę. Oświadczyła również, że na Oddziale Pediatrycznym pracuje jedynie                   
3 lekarzy, tak więc jeden z lekarzy pełni dyżur w ciągu dnia, a drugi w ciągu nocy. Zapytała 
czy będą łączone dyżury pediatryczne z odziałem noworodkowym, ponieważ takie informacje 
otrzymali pracownicy. Zapytała również czy na Oddziale Pediatrycznym zostaną zatrudnieni 
nowi lekarze specjaliści. Zaapelowała o zmianę organizacji pracy, ponieważ izba przyjęć jest 
zbyt daleko od Oddziału. 

Pani Prezes odnosząc się do prośby dot. zestawień kosztów i poinformowała, że takie 
dane zostały przygotowane. Niestety nie były one dość czytelne dla pracowników. Zostało 
przygotowane nowe zestawienie, zgodnie z życzeniem Oddziału. Poproszono o odniesienie 
się do kosztów przedstawionych w zestawieniu, czego nie uczyniono. W kwestii pracy 
Oddziału nadal są prowadzone obserwacje, które mają na celu wypracowanie odpowiedniego 
systemu pracy, niestety każda propozycja zmiany jest odbierana negatywnie. Pani Prezes 
zauważyła, że Pani Anna Worch jest na zwolnieniu lekarskim, a mimo to przychodzi na 
Oddział Pediatryczny co powoduje niemałe zamieszanie. Pani Prezes poprosiła Panią Annę 
Worch o wyjaśnienie tej sytuacji. 

Pani Anna Worch odpowiedziała, że jeśli Pani Prezes ma wątpliwości dot. zwolnienia 
może zwrócić się do urzędu odpowiedzialnego za przeprowadzenie kontroli zwolnień 
lekarskich. 
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Przewodniczący udzielił głosu Pani Annie Boguckiej, byłemu pracownikowi 
administracji PCZ. Pani Anna Bogucka poinformowała radnych, że została zwolniona przez 
obecną Panią Prezes w trybie natychmiastowym bez ujawniania powodów. Na jej miejsce 
została przyjęta osoba bez doświadczenia i wymaganych kwalifikacji. Dodała że zwolnienia 
dotyczą również innych pionów, a nowo zatrudnieni  pracownicy otrzymują wyższe angaże. 
Poinformowała radnych, że w Sądzie znajduje się wiele spraw złożonych przez byłych 
pracowników, którzy domagają się odpraw. Pani Anna Bogucka poprosiła Panią Prezes                
o wyjaśnienia, dlaczego wykwalifikowani pracownicy są zwalniani, a na ich stanowiska są 
przyjmowane osoby bez doświadczenia, będący rodziną bądź też znajomymi Pani Prezes. 

Pani Prezes nie zgodziła się z powyższymi zarzutami. Oświadczyła, że administracja 
była zbyt rozbudowana, dlatego podjęto działania mające na celu zmniejszenie kosztów. 
Stwierdziła, że Pani Anna Bogucka nie jest w stanie poprawnie ocenić wiedzę i umiejętności 
nowych pracowników. W sprawie informatyków Pani Prezes wyjaśniła, że to panowie złożyli 
wypowiedzenia z pracy, więc na ich miejsce została zatrudniona firma informatyczna. Pensje, 
które otrzymywali panowie informatycy były znacznie wyższe niż kontrakt podpisany               
z obecną firmą. 

Pani Agnieszka Nowakowska, były lekarz na Oddziale Pediatrycznym, skierowała 
prośbę do radnych, aby wystąpili do Pani Prezes o aktualny wykaz pracowników. 
Poinformowała, że w czasie 20 lat pracy w Szpitalu miały miejsce trzy remonty Oddziału. 
Pani Agnieszka Nowakowska poruszyła sprawę bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów 
na Oddziale, gdyż zbyt mała liczba personelu nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej opieki 
medycznej.  

Wicestarosta odniósł się do powyższej prośby i wyjaśnił, że w miarę możliwości 
osobiście zweryfikuje informacje, które otrzymują radni. Zaznaczył, że politykę kadrową 
prowadzi Zarząd Spółki. Poinformował, że w obecnej sytuacji najważniejsze jest obniżenie 
kosztów ogólnych, ograniczenie zatrudnienia i zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom 
zgodnie z przepisami. Wicestarosta powiedział, że koszty obsługi informatycznej będzie 
można łatwo zweryfikować i w razie potrzeby udostępnić radnym. 

Pani Agnieszka Kowalczyk oświadczyła, że mają miejsce sytuacje, w których jest 
ośmiu lekarzy przyjmujących pacjentów, a tylko jedna osoba obsługująca rejestrację, co 
powoduje niezadowolenie u pacjentów. Zdarza się również, że jedna pielęgniarka jest 
potrzebna w siedmiu gabinetach lekarskich jednocześnie. Pani Agnieszka Kowalczyk 
poprosiła Panią Prezes, aby udzieliła informacji na temat firmy sprzątającej NAPRZÓD, 
ponieważ otrzymuje wiele telefonów od zaniepokojonych pracowników, którym nikt nie jest 
w stanie udzielić informacji, co się z nimi stanie gdy Spółka rozwiąże umowę z firmą. 
Poprosiła też Panią Prezes o udzielenie odpowiedzi, czy Szpital będzie w stanie zabezpieczyć 
środki pieniężne na zakup odpowiednich preparatów w razie rezygnacji z profesjonalnych 
usług sprzątających?  

Wicestarosta powiedział, że rozumie obawy związane ze zbyt małym personelem, ale 
niestety Powiatu nie stać na liczniejszy. Należy się zastanowić nad kwotą, którą należałoby  
dołożyć do Szpitala, aby mógł on dalej funkcjonować. Wicestarosta dodał, że po rozwiązaniu 
umowy z firmą NAPRZÓD Pani Prezes ma obowiązek zapewnienia usług sprzątających. 

Pani Prezes odpowiedziała, że kończy współpracę z ww. firmą, gdyż Szpitala nie stać 
na jej usługi. W związku z tym poszukiwane są inne rozwiązania. 

Pani Marianna Marton poprosiła Panią Prezes o powtórzenie informacji, kiedy były 
przesłane środki pieniężne na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych? 

Pani Prezes odpowiedziała, że ostatni przelew był wykonany w sierpniu. 
Przewodniczący Komisji udzielił głosu pozostałym gościom obecnym na posiedzeniu 

komisji.  
Pan Piotr Kwiatkowski Radny Rady Miejskiej w Karczewie zadał pytania Pani Prezes: 
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1. Czy prawdą jest, że w przypadku niektórych zwolnień, stanowiska nie były 
likwidowane tylko zatrudniano nowe osoby i powstawały nowe etaty? Jeśli tak to,                
z czego to wynikało? 

2. Z czego wynika fala wypowiedzeń pracowniczych w PCZ i czy prowadzono mediacje 
z pracownikami w celu ich zatrzymania? 

3. Zapytał na jakie stanowiska trwa nabór i czy proponowano zatrudnienie pracownikom 
zatrudnionym przez firmy zewnętrzne? 
Na skutek wypowiedzi Pana Piotra Kwiatkowskiego powstała ożywiona dyskusja. 
Pani Prezes poinformowała, że aby Spółka musi zostać przeprowadzona 

restrukturyzacja zatrudnienia.  
Wicestarosta oświadczył, że jest zaskoczony ogólnikowymi pytaniami ze strony Pana 

Piotra Kwiatkowskiego, był przekonany, że będą to pytania powiązane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa medycznego dla mieszkańców Powiatu i dalszym istnieniem Spółki. 
Wicestarosta wyjaśnił, że Zarząd najbardziej interesują wyniki finansowe i bezpieczeństwo 
medyczne. 

Przewodniczący udzielił głosu Panu Markowi Leśkiewicz radnemu Rady Miasta 
Otwock. Zaproponował, aby strony popracowały nad przepływem informacji, gdyż ich brak 
wzbudza wiele negatywnych emocji. Zachęcił do zweryfikowania struktury Szpitalnej                   
i ponownego ustalenia kompetencji kadry kierowniczej oraz osób nadzorujących, łącznie                
z pracownikami. Po przygotowaniu takiego dokumentu zaproponował zorganizowanie 
Konferencji z pracownikami, podczas której zostaną przeanalizowane wykonywane 
obowiązki. Dzięki temu znacznie poprawi się komunikacja, której brak doprowadził do 
obecnej sytuacji na Oddziale Pediatrycznym. Jako mieszkaniec Otwocka poprosił, aby Zarząd 
Szpitala rozpatrzył zaproponowaną koncepcję.  

Radny Roman Zdunik oświadczył, że od samego początku był przeciwny stworzeniu 
PCZ Spółka z o.o. Oznajmił, że kiedy były podpisywane kontrakty z firmami świadczącymi 
różne usługi nie prowadzono żadnych dyskusji, czy to przyniesie zysk czy straty, dopiero 
dzisiaj te dyskusje mają miejsce. 

Radna Barbara Markowska stanęła w obronie Pana Piotra Kwiatkowskiego, który 
zadał konkretne pytania i nie uzyskał na nie odpowiedzi. Radna skierowała prośbę do 
Wicestarosty, aby Pani Prezes przygotowała dokumentację dot. osób zatrudnionych w roku 
2014, 2015 i 2016.  

Pani Anna Bogucka oświadczyła, że pracownicy ponieśli dla Szpitala wiele wyrzeczeń 
aby mógł dalej funkcjonować: oddali 10% pensji, zrezygnowali z odsetek z „trzynastki”. 

Wicestarosta nawiązując do prośby radnej Barbary Markowskiej odpowiedział, że 
przygotowanie zestawienia dotyczącego kadry pracowniczej jest trudne w wykonaniu, 
ponieważ jest to bardzo duża ilość dokumentów. 

Radna Barbara Markowska oświadczyła, że na podstawie tego zestawienia radni będą 
mogli porównać informacje otrzymane od byłych pracowników z informacjami 
przedstawionymi przez Panią Prezes. 
 
Ad.3 
 Radni nie zgłosili żadnych uwag. 
 
Ad.4 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
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W załączeniu do protokołu: 
 

1) lista obecności. 
 
 

 

Protokółowała: 
 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 
 

Janusz Goliński 


