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Protokół Nr 45/21 
ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa  
w dniu 25 sierpnia 2021 r.  

  
Zdalne posiedzenie komisji odbyło o się przy pomocy wideokonferencji na platformie 

Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Rodziny 
i Bezpieczeństwa, radnej Elżbiety Siwek w godzinach od 1615 do 1657.  

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności 
oraz Kierownik Rejestru Usług Medycznych Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z.o o 
w  restrukturyzacji Pani Katarzyna Olszewska oraz Główna Księgowa Powiatowego Centrum 
Zdrowia Spółka z o.o w restrukturyzacji Pani Grażyna Kotlińska. 

Porządek posiedzenia: 
1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 
2. Informacja Członka Zarządu PCZ Spółka z o.o. w restrukturyzacji w sprawie realizacji 

kontraktów z NFZ oraz bieżącej sytuacji finansowej spółki. 
3. Informacja Członka Zarządu PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji na temat obecnego 

funkcjonowania szpitala w związku z  pandemią  COVID-19. 
4. Informacja Członka Zarządu PCZ Spółka z o.o. w restrukturyzacji o ilości szczepień 

przeciwko Covid-19 wykonanych  przez PCZ oraz obecnej sytuacji w Punktach 
Szczepień COVID - 19 

5. Omówienie przez Członka Zarządu PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji zabezpieczenia 
infrastruktury i kadry medycznej na wypadek zwiększenia liczby osób chorych na Coid-
19 w związku z  przewidywaną czwartą falą zachorowań.  

6. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 
7. Sprawy różne. 
8. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad. 1 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa radna Elżbieta Siwek 
przywitała obecnych i poinformowała, że na posiedzenie zaproszony był Członek Zarządu PCZ 
Spółka z o.o. w restrukturyzacji. Z powodu nieobecności, w jego zastępstwie wystąpi 
Kierownik Rejestru Usług Medycznych Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z.o o 
w  restrukturyzacji Pani Katarzyna Olszewska oraz Główna Księgowa Powiatowego Centrum 
Zdrowia Spółka z o.o w restrukturyzacji Pani Grażyna Kotlińska. Przewodnicząca Komisji 
zapytała, czy radni zgłaszają uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

 Radni nie zgłosili uwag. 
 

Ad. 2 
Kierownik Rejestru Usług Medycznych PZC Pani Katarzyna Olszewska na prośbę 

Przewodniczącej Komisji przedstawiła realizację kontraktów z NFZ. Ryczałt Szpitala 
Powiatowego do lipca został wykonany na poziomie 80 %, świadczenia są nadal w weryfikacji. 
W kwestii innych punktów umowy, wykonywany jest ryczałt do poziomu limitów. 

Przewodnicząca Komisji zapytała, które oddziały przodują w realizacji kontraktów? 
Kierownik Rejestru Usług Medycznych PZC odpowiedziała, że najprężniej działa 

oddział ginekologiczno- położniczy. W przypadku oddziału chirurgicznego większą część 
kontraktu wykonuje osoba świadcząca usługi ortopedyczne. W kwestii urologii istnieje 
potencjał, aby było więcej pacjentów komercyjnych. Oddział wewnętrzny nie przynosi 
przychodów, na oddziale neonatologii ilość porodów utrzymuje się na poziomie 100 tys. 



 

2 
 

miesięcznie. Oddział pediatryczny został wyodrębniony z ryczałtu i obecnie prosperuje bardzo 
dobrze.  

Przewodnicząca Komisji zapytała o bilanse. 
Główna Księgowa PCZ Pani Grażyna Kotlińska oznajmiła, że żaden z oddziałów się 

nie bilansuje. Następnie przedstawiła sytuację finansową Spółki, podkreślając, że jest ona 
bardzo trudna.  

Przewodnicząca Komisji poprosiła o wyjaśnienie, w jaki sposób wykonane kontrakty 
mają się do tak ogromnych strat, jakie przynosi Spółka. 

Kierownik Rejestru Usług Medycznych PZC wyjaśniła szczegółowo powyższą kwestię.  
Przewodnicząca zapytała, czy wszystkie łóżka są wykorzystywane? 
Kierownik Rejestru Usług Medycznych powiedziała, że na oddziale ginekologicznym, 

pediatrycznym i neonatologii ilość łóżek została zmniejszona. Wspomniała również 
o  problemach z kadrą, z powodu najniższej stawki proponowanej pracownikom.  

 
Ad. 3 

Kierownik Rejestru Usług Medycznych PZC na prośbę Przewodniczącej Komisji 
omówiła sytuację funkcjonowania szpitala w związku z  pandemią  COVID-19. Aktualnie na 
izbie przyjęć znajdują się trzy łóżka dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19 oraz 
wyodrębniono izolatkę dla zarażonych wirusem. Na chwile obecną jednak nie ma pacjentów 
chorych na koronawirusa, wszystkie oddziały funkcjonują normalnie. W Szpitalu realizowana 
jest także rehabilitacja po COVID-19. 

 
Ad. 4  

Kierownik Rejestru Usług Medycznych PZC na prośbę Przewodniczącej Komisji 
przedstawiła, w jaki sposób realizują się w PCZ szczepienia przeciwko COVID-19. Do lipca 
br. zostało zaszczepionych ponad 25 tyś osób. Obecnie tendencja jest spadkowa. Najlepszym 
miesiącem był czerwiec – zaszczepiono wówczas 7 tyś osób. Narodowy Fundusz Zdrowia 
przysłał informację, aby realizować szczepienia w szkołach. 

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy z tytułu szczepień przeciwko COVID-19 Spółka 
osiągnęła zyski? 

Główna Księgowa PCZ odrzekła, że nie prowadzono jeszcze obliczeń pod tym kątem. 
Zobowiązała się do sprawdzenia tej informacji.  

 
Ad. 5 

Kierownik Rejestru Usług Medycznych PZC na prośbę Przewodniczącej Komisji 
poinformowała, że uczestniczenie Szpitala Powiatowego w pandemii poprzez tworzenie 
oddziału covidowego przynosi duże straty. Dopóki Szpital południowy będzie w stanie leczyć 
pacjentów w związku z  przewidywaną czwartą falą zachorowań, to żaden ze szpitali nie 
dostanie zadań na czas pandemii. Kadra pozostaje bez zmian.  

Przewodnicząca Komisji zachęciła radnych do zadawania pytań. 
Radny Janusz Goliński zapytał, ile osób chorowało na COVID-19 w Powiecie 

Otwockim, ilu z nich udało się wyleczyć, a ilu przegrało walkę z koronawirusem? Jaki procent 
populacji Powiatu Otwockiego został zaszczepiony na COVID-19 jedną dawką oraz jaka jest 
liczba osób całkowicie zaszczepionych? Jak Powiat Otwocki plasuje się na tle 
ogólnokrajowym? Radny poprosił o dane procentowe. 

Kierownik Rejestru Usług Medycznych PZC stwierdziła, że może podać ilość osób 
zaszczepionych jedynie w PCZ, ponieważ nie dysponuje danymi nt. całego Powiatu. 
W  Szpitalu Powiatowym zaszczepiono ponad 25 tyś osób. Kierownik zaproponowała, że na 
pytania dotyczące osób chorych postara się uzyskać odpowiedź i ewentualnie przesłać ją 
radnemu e-mailem.  
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Radny Janusz Goliński poprosił o przygotowanie na następne posiedzenie Komisji 
Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odpowiedzi na zadane przez niego pytania. 

Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada odnosząc się do powyższej wypowiedzi 
przypomniał, że mieszkańcy Powiatu Otwockiego szczepili się też na terenach innych 
powiatów. W związku z powyższym trudno jest dokładnie zweryfikować, ilu mieszkańców 
Powiatu Otwockiego się zaszczepiło. Takie dane może posiadać Główny Urząd Statystyczny. 
W kwestii zgonów informacje zostaną przekazane bezpośrednio do Przewodniczącej Komisji, 
która następnie udostępni je członkom Komisji. 

Przewodnicząca Komisji poparła powyższą wypowiedź. 
Radny Janusz Goliński poprosił o uściślenie i przekazanie radnym danych. 
Przewodnicząca Komisji odpowiedziała, że te dane są niewidoczne z pułapu punktów 

szczepień, ale są zbierane przez inne instytucje. Dlatego trzeba je uzyskać z innego miejsca, nie 
z placówek medycznych. Następnie Przewodnicząca Komisji zaapelowała do wszystkich, aby 
szczepili się przeciwko COVID-19 i zachęcali innych do szczepień. Na koniec podziękowała 
Pani Kierownik Rejestru Usług Medycznych PCZ oraz Pani Głównej Księgowej PCZ za udział 
w spotkaniu. 

 
Ad. 6 

Protokół Nr 44/21 z posiedzenia Komisji w dniu 09.06.2021 r. został przyjęty 6 głosami 
„za”, w obecności 6 członków Komisji. 

 
Ad. 7 

Przewodnicząca Komisji poinformowała o składaniu wniosków do budżetu na 2022 r., 
do 20 września br. W tym dniu odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny 
i  Bezpieczeństwa poświęcone wnioskom.  

 
Ad. 8 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

Sporządziła: 
 

Paulina Przybysz 

Przewodniczyła: 
 

Elżbieta Siwek 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
 


