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Protokół Nr 25/20 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 16 stycznia 2020 r. 

 

Przewodnicząca Komisji, radna Kinga Błaszczyk z uwagi na trwające spotkanie 

Zarządu Powiatu z przedstawicielami Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  

w restrukturyzacji oraz z przedstawicielami Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia 

Sp. z o.o. w restrukturyzacji, na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  

w Otwocku, rozpoczeła posiedzenie Komisji w Biurze Rady Powiatu o godz. 16
15

. Następnie 

przedstawiła porządek posiedzenia Komisji. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Informacja nt. bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej PCZ sp. z o.o.  

w restrukturyzacji. 

3. Spotkanie z Prezesem PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji w temacie zabezpieczenia 

usług medycznych dla społeczeństwa. 

4. Informacja Prezesa PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji w sprawie realizacji programu 

unijnego. 

5. Informacje Przewodniczącego Rady Nadzorczej odnośnie planów pracy rady na rok 

2020 dotyczące nadzoru właścicielskiego.  

6. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji z uwagi na zaistniałą sytuację zaproponowała zmiany do 

porządku polegające na przesunięciu pkt „Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń 

Komisji.” i „Sprawy różne.” jako pkt 2 i 3. Powyższa propozycja został przyjęta jednomyślnie 

w obecności 9 członków Komisji.  

 

Porządek, po zmianach, przedstawiła się następująco:  

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 

3. Sprawy różne. 

4. Informacja nt. bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej PCZ sp. z o.o.  

w restrukturyzacji. 

5. Spotkanie z Prezesem PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji w temacie zabezpieczenia 

usług medycznych dla społeczeństwa. 

6. Informacja Prezesa PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji w sprawie realizacji programu 

unijnego. 

7. Informacje Przewodniczącego Rady Nadzorczej odnośnie planów pracy rady na rok 

2020 dotyczące nadzoru właścicielskiego.  

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 

• Protokół Nr 21/19 ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady 

Powiatu w Otwocku w dniu 25 listopada 2019 r.  

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do ww. protokołu zostały zgłoszone 

uwagi przez radną Jolantę Koczorowską (e-mail z dnia 08.01.2020 r.). 

Radna Jolanta Koczorowska podtrzymała swoje uwagi.  

W wyniku powstałej dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu przyjęcie 
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protokołu bez uwag radnej Jolanty Koczorowskiej. 

Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymały się” 2 osoby. 

 

• Protokoły Nr 20/19, 22/19, 23/19 i 24/19 z posiedzeń Komisji zostały przyjęte  

w obecności 9 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 8 osób, „wstrzymała się” 1 osoba. 

 

Ad. 3 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do Komisji wpłynął wyciąg Nr 618  

z projektu protokołu Nr 67/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 11 grudnia 

2019 r. informujący o przekazaniu wniosku Komisji (wyciągu Nr 9) do Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w kwestii przyjęcia nazwy, komórki PCPR (wyciąg w 

załączeniu). 

Komisja zapoznała się z treścią wyciągu. 

 

Przewodnicząca Komisji o godz. 16.20 ogłosiła przerwę w posiedzeniu Komisji. 

Następnie o godz. 16.45 wznowiła posiedzenie Komisji na sali konferencyjnej Starostwa oraz 

przywitała przybyłych gości.  

W dalszej części posiedzenia uczestniczyli: 

− Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek, 

− Dyrektor ds. Medycznych Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.  

w restrukturyzacji Leszek Gmyrek, 

− Naczelna Pielęgniarka Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.  

w restrukturyzacji Bogumiła Jagiełło, 

− Główna Księgowa Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.  

w restrukturyzacji Grażyna Kotlińska, 

− Przewodniczący Radny Nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.  

w restrukturyzacji Mariusz Strawiński, 

− Wiceprzewodnicząca Radny Nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. 

w restrukturyzacji Iwona Kusio-Szalak, 

− Członek Radny Nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.  

w restrukturyzacji Agnieszka Jeziorska, 

− Członek Radny Nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.  

w restrukturyzacji Radomir Wasilewski,  

− Pełnomocnik Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Michał 

Karasiński,  

− Pani Sylwia Wysocka - Linia Otwocka. 

 

Pan Mariusz Strawiński Przewodniczący Rady Nadzorczej PCZ sp. z o.o.  

w restrukturyzacji poprosił o zwolnienie Rady Nadzorczej z dzisiejszego posiedzenie Komisji 

z uwagi na obecność pełnomocnika oraz przedstawicieli Powiatowego Centrum Zdrowa, 

którzy szczegółowo przedstawią zagadnienia, które interesują Komisję. Natomiast korzystając  

z okazji przedstawił Komisji nowego członka Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum 

Zdrowia sp. z o.o. w restrukturyzacji Pana Radomira Wasilewskiego, który jest prawnikiem  

z wykształcenia. 

Radna Grażyna Olszewska poprosił o przedstawienie powodów, dla których nastąpiła 

zmiana wśród członków Rady Nadzorczej.  

Pan Mariusz Strawiński wyjaśnił, że dotychczasowy członek Rady Nadzorczej Pan 

Dariusz Olszewski w wyborach uzyskał mandat posła na sejm, w związku z powyższym 

zaszła konieczność zmiany członka Rady Nadzorczej, ponieważ tych funkcji nie można 

łączyć. 
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Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że Przewodniczący Rady Nadzorczej został 

zaproszony z uwagi na pkt „Informacje Przewodniczącego Rady Nadzorczej odnośnie planów 

pracy rady na rok 2020 dotyczące nadzoru właścicielskiego.”. W związku z czym poprosiła, 

aby Przewodniczący Rady Nadzorczej pozostał i przedstawił w kilku zdanych powyższy 

punkt.    

Przewodniczący Rady Nadzorczej zapytał czy jest możliwość, aby ten punkt omówić 

na samym początku?  

Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że w pierwszej kolejności w pkt. „Sprawy różne”, 

w którym aktualnie znajduje się posiedzenie Komisji, informacje przedstawi Pełnomocnik 

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Michał Karasiński nt. obecnego 

etapu restrukturyzacji zgodnie z jego wcześniejszą prośbą. Następnie Komisja w odniesieniu 

do prośby Przewodniczącego Rady Nadzorczej w formie głosowania podejmie decyzję  

o zmianie porządku posiedzenia.  

 Pełnomocnik Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Michał 

Karasiński poinformował, że został wyznaczony kolejny termin posiedzenia Rady Wierzycieli 

na dzień 10 marca 2020 roku. W związku z czym podjęto intensywne kroki dotyczące 

postępowania restrukturyzacyjnego Powiatowego Centrum Zdrowia, a harmonogram tych 

działań został przesłany Zarządowi Powiatu oraz Radzie Nadzorczej. Wyjaśnił, że do 

następnego posiedzenia Rady Wierzycieli zostaną podjęte wszelkie starania, aby w tym czasie 

zebrać głosy, których zabrało podczas ostatniego głosowania. Dodał, że podjęto 

zintensyfikowany kontakt ze wszystkimi wierzycielami PCZ, a w szczególności  

z wierzycielami z grupy trzeciej oraz z podmiotami z grupy pierwszej i drugiej, które nie 

oddały ostatnio głosu. Ponieważ zgodnie z informacją otrzymaną od nadzorcy sądowego  

i sądu, głosy popierające propozycję PCZ, które spłyną przed 10 marca br. zostaną zaliczone 

na poczet głosowania z 9 grudnia 2019 r., czyli tego korzystniejszego dla PCZ. Zaznaczył, że 

najbliższy miesiąc przyniesie decydujące rozstrzygnięcia w powyższej kwestii.  

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie powyższą prośbę Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej polegającą na omówieniu pkt „Informacje Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej odnośnie planów pracy rady na rok 2020 dotyczące nadzoru właścicielskiego”, 

jako pkt 4 porządku posiedzenia.  

Głosowanie: „za” – 12 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

Porządek, po zmianach, przedstawiła się następująco:  

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 

3. Sprawy różne. 

4. Informacje Przewodniczącego Rady Nadzorczej odnośnie planów pracy rady na rok 

2020 dotyczące nadzoru właścicielskiego.  

5. Informacja nt. bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej PCZ sp. z o.o. w 

restrukturyzacji. 

6. Spotkanie z Prezesem PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji w temacie zabezpieczenia 

usług medycznych dla społeczeństwa. 

7. Informacja Prezesa PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji w sprawie realizacji programu 

unijnego. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 4 

 Przewodniczący Rady Nadzorczej Mariusz Strawiński odpowiadając na pytania 

radnych wyjaśnił, że kodeksowym obowiązkiem Rady Nadzorczej jest sprawowanie stałego 

nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. Rada Nadzorcza 

nie ma prawa wydawać wiążących poleceń dot. prowadzenia podmiotu Zarządowi Spółki. 
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Natomiast do obowiązków Rady należy ocena sprawozdań finansowych Zarządu za dany rok 

obrotowy, oraz wniosków Zarządu, które dotyczą zgodnie z kodeksem, podziału zysku lub 

pokrycia straty i składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań  

z wyników tej oceny z ww. dokumentów. Dodał, że rozumie, że największym 

zainteresowaniem ze strony właściciela, czyli Rady Powiatu jest to jak wygada sytuacja, 

jeżeli chodzi o Zarządzanie Spółką w obecnej sytuacji. Poinformował, że Rada Nadzorcza 

wraz z właścicielem, pracownikami Spółki dąży do tego, aby została zachowana ciągłość 

Zarządu zanim zostanie powołany nowy prezes wyłoniony w drodze konkursu.  

  

Ad. 5 i 7 

Główna Księgowa zauważyła, że sytuacja ekonomiczno-finansowa Powiatowego 

Centrum Zdrowia jest porównywalna do sytuacji większości szpitali powiatowych w Polsce. 

Poinformowała, że strata Spółki na dzień 30 listopada 2019 roku wynosiła 6.5 mln zł., 

natomiast strata na koniec 2019 roku po naliczeniu wszystkich rezerw i zobowiązań, które 

Szpital, powinien wykonać jest szacowana w granicach 8 mln zł. W kwestii zobowiązań 

i należności Spółki poinformowała, że wynoszą one ponad 17 mln zł, a większość 

zobowiązań zostało ujętych w restrukturyzacji Szpitala. Dodała, że bieżące płatności PCZ są  

w trudnej sytuacji, ponieważ z racji strat brakuje pieniędzy na finansowanie bieżącej 

działalności. Stwierdziła, że z chwilą, gdy zostaną uruchomione sprzęty z projektów unijnych 

m.in. tomografu to Szpital zwęszy zakres umowy z NFZ i sytuacja Placówki powinna ulec 

drobnej poprawie.     

 Radny Grzegorz Michalczyk zauważył, że do obsługi nowego sprzętu należy 

zatrudnić nowy personel, co z kolei będzie generować nowe koszty. Dodał, że należy liczyć 

na to, że Rząd weźmie pod uwagę trudną sytuację szpitali powiatowych i podejmie decyzję  

o zwiększeniu finansowania Szpitali poprzez kontrakty z NFZ.  

 Radny Robert Kosiński zapytał czy realizacja projektów unijnych nie jest zagrożona  

i czy takowego zagrożenia nie ma? 

 Dyrektor ds. Medycznych odpowiedział, że realizacja projektów nie jest zagrożona,  

a prace postępują zgodnie z harmonogramem.  

 Radny Krzysztof Szczegielniak zauważył, że Starostwo ze strony właścicieli będzie 

się starać pomóc natomiast dobrze by było, aby i Spółka poszukała oszczędności.  

Dyrektor ds. Medycznych zapewnił, że Szpital na każdym kroku stara się poczynić 

jak największe oszczędności np. w temacie sprzątania Szpitala.  

 Naczelna Pielęgniarka w uzupełnieniu do powyższej wypowiedzi poinformowała, że 

Szpital rozwiązał umowę z firmą sprzątającą, w tytułu, której Szpital miesięcznie ponosił 

koszty 300 tys. zł. W następstwie, czego Szpital zatrudnił salowe i zapewnił sprzątanie  

w całej placówce i we wszystkich obiektach, a według wstępnych wyliczeń Spółka 

miesięcznie oszczędzi blisko 120 tys. zł. W kwestii tomografu to obecnie Szpital na 

wykonywanie tego typu badania ma podpisaną umowę poza Szpitalem, a co trzeci pacjent 

jest skierowany na takie badanie. Więc z chwilą uruchomienia tomografu w Powiatowym 

Centrum Zdrowia umowa ta zostanie rozwiązana, co spowoduje znaczne oszczędności z tego 

tytułu. Szpital również będzie się starał rozszerzyć kontrakt z NFZ o usługi tomograficzne. 

Nadmieniła również, że Szpital przez pięć lat nie może wykonywać usług komercyjnych na 

sprzęcie, który jest pozyskiwany w ramach projektów. Przypomniała również pomysły Pani 

Prezes Ewy Pełszyńskiej na zwiększenie dochodów Placówki.   

 Radny Roman Srebnicki zapytał, o koszty serwisu urządzeń, które znajdują się  

w Szpitalu. Zauważył, że należy sprawdzić rzetelności tych firm, które obsługują Szpital. 

 Naczelna Pielęgniarka odpowiedziała, że każdy sprzęt, który „wjeżdża” do Szpitala 

posiada paszport techniczny, według którego jest przeprowadzany cykliczny przegląd.  

W kwestii wyboru firmy, która przeprowadzi przegląd tego sprzętu to Szpital ma 

ograniczone możliwości, ponieważ przegląd musi być wykonany przez firmę, która ten 
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sprzęt sprzedała.  Podkreśliła, że Szpital nie kupuje a jedynie pobiera sprzęt, który został 

zamówiony trzy lata temu w przetargu unijnym. Stwierdziła, że są to bardzo nietrafione 

zakupy. Ponieważ zakupiono np. bieżnię i rowerek do wykonywania prób wysiłkowych – 

sprzęt bardzo drogi i przydatny w kardiologii w wykonywaniu prób wysiłkowych, ale 

niestety nie posiada oprogramowania, który kosztuje ok. 20 tys. zł. Kupiono 45 leżanek  

z tym, że Szpital ma obecnie dobre leżanki, które są wstawiane do magazynu i zmieniane są 

na lepsze. Szpital otrzymał również trzy bardzo wyspecjalizowane spirometry, których nikt 

nie potrafi obsługiwać. Zakupiono sprzęt na oddział rehabilitacji i oddział okulistyczny, 

których w Szpital nie posiada. Szpital posiada jedynie gabinet okulistyczny składający się  

z dwóch pomieszczeń. Szpital miał również otrzymać wyposażenie do laboratorium 

diagnostycznego, którego Szpital również nie posiada, dlatego też Pani Ewie Pełszyńskiej  

w porozumieniu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych udało się zamienić 

ten sprzęt na kolonoskop i gastroskop. Pani Prezes udało się również wygospodarować 

środki na wykonanie dwóch wind - w Szpitalu i w Poradni Rejonowej przy ul. Armii 

Krajowej.  

W wyniku powstałej dyskusji radny Grzegorz Michalczyk zauważył, że część 

sprzętu, który aktualnie spływa do Spółki może być obecnie niepotrzebny, ponieważ Szpital 

nie ma oddziału, który poprzednia prezes być może planowała utworzyć. Stwierdził, że 

obecna sytuacja bez wątpienia wynika z braku jednego, spójnego planu i stałej osoby 

zarządzającej Szpitalem. 

  

Ad. 6 

 Dyrektor ds. Medycznych zapewnił, że pomimo obecnej sytuacji bieżąca działalności 

Szpitala jest prowadzona i wszystkie oddziały Placówki jak również przychodnie pracują 

normalnie.  

 Przewodnicząca Komisji zapytała ile operacji bariatrycznych zostało 

przeprowadzonych?  

Dyrektor ds. Medycznych odpowiedział, że w okresie trzech ostatnich miesięcy 

zostało wykonanych 17 operacji. Każda operacja przynosi zysk w granicach 2-3 tys. zł.   

 Radny Grzegorz Michalczyk w kwestii funkcjonowania Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej zapytał czy rzeczywiście każdy gabinet został wyposażony w komputer 

umożliwiający wypisanie recepty i zwolnień? 

 Dyrektor ds. Medycznych odpowiedział, że kilka gabinetów zostało wyposażonych  

w komputery i drukarki. Natomiast został wprowadzony nowy system, co spowodowało 

kolejne komplikacje. W związku z czym Szpital wystąpił do wielu miejsc z prośbą  

o otrzymanie poleasingowych laptopów. Dlatego też na chwilę obecną w wielu gabinetach 

brakuje komputerów.  

 W dalszej dyskusji radni wrócili do tematu sprzętu pozyskanego w ramach 

programów unijnych.  

 

Ad. 8 

Przewodnicząca Komisji o godz. 18
30

 zakończyła posiedzenie Komisji. 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczyła: 

 

Kinga Błaszczyk 

 


