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17 stycznia 2022 r. 
Dariusz Grajda 
Radny Rady Powiatu w Otwocku  

 

Pani Grażyna Kilbach 
     Przewodnicząca Rady Powiatu  

    w Otwocku 
 

ZAPYTANIE 
do Starosty Otwockiego  w sprawie sytuacji finansowej  Powiatowego  Centrum Zdrowia sp. z o.o. 

w restrukturyzacji. 
 
Kierując się dobrem powiatowej wspólnoty samorządowej, przestrzeganiem zasad praworządności,   
stosownie do art. 21 ust. 9,10, 11  ustawy o samorządzie powiatowym, kieruję poniższe zapytanie. 
 
Stan faktyczny. 
 
Perspektywa 2022 roku dla polskich szpitali jest dramatyczna. Już dzisiaj ich zadłużenie sięga 20 mld zł 
a podwyżki cen prądu i gazu jeszcze pogłębią problem. Na to nałoży się wzrost cen usług, z których 
korzystają lecznice i spirala roszczeń płacowych związanych z „Polskim Ładem”. Wielu szpitalom grozi 
bankructwo. 
Kilkukrotny wzrost cen gazu to nie jedyny problem szpitali. Dla wielu zadłużonych lecznic 
przysłowiowym gwoździem do trumny obok cen energii może być wzrost kosztów związanych z 
utylizacją odpadów, kosztami sprzątania i pralni a także spirala roszczeń płacowych, którą spowoduje 
„Polski Ład”. 
Wzrost cen energii i prądu przekłada się w praktyce na zwiększenie kosztów m.in. ogrzewania, 
wyposażenia, materiałów opatrunkowych, leków, środków ochrony osobistej. Do tego dochodzą 
koszty usług zlecanych na zewnątrz jak np. serwis i naprawa aparatury medycznej, koszty związane 
z gospodarką odpadami komunalnymi, medycznymi, a przez to usługi sprzątania czy wyżywienia 
pacjentów. 
W tym roku, i w kolejnych dwóch latach, problemem szpitali będą tzw. zaliczki na zakontraktowane, a 
nie wykonane świadczenia. Z powodu pandemii nie mogły one realizować wielu świadczeń, za których 
wykonanie normalnie zapłaciłby Narodowy Funduszu Zdrowia. Dlatego minister zdrowia zarządził, aby 
NFZ wypłacał im co miesiąc 1/12 rocznego kontraktu. Szpitale miały się z nich rozliczyć do końca ub.  
roku – albo wykazać, że zrealizowały świadczenia, albo oddać pieniądze. Wielu z nich nie udało się 
jednak „odrobić” świadczeń. Dlatego też Ministerstwo Zdrowia zmieniło na jesieni zasady gry. 
Umożliwiło rozliczenie w roku 2022 i 2023. 
 
Pytania. 

1. Czy Zarząd zna aktualną sytuację finansową Spółki, proszę o podanie skróconego  wyniku 
finansowego za 2021 rok, lub śródrocznego z datą. 

2. Proszę o podanie aktualnie posiadanej (z datą) informacji o kwocie zobowiązań Spółki ogółem, 
w tym zobowiązań wymagalnych.  

3. Proszę o podanie kwoty przewidywanego zwiększenia w 2022 roku kosztów utrzymania Spółki 
w wyniku drożyzny otrzymanej od Spółki. 

4. Proszę o podanie kwoty zaliczek na zakontraktowane, a nie wykonane świadczenia przez 
Spółkę w wyniku covid. 

Będę wdzięczny za udzielenie odpowiedzi w odniesieniu do każdego numerowanego pytania odrębnie. 
Odpowiedź  proszę o przesłanie na mój adres mailowy wskazany w Biurze Rady. 
 


