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Protokół Nr 60/22 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa  

w dniu 24 sierpnia 2022 r.  

 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji w Otwocku przy ul. Stefana Batorego 44 pod kierunkiem Przewodniczącej 

Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, radnej Elżbiety Siwek, w godzinach od 1615 do 

1900.  

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności, 

oraz goście: Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Pani Monika 

Gębska, Główna Księgowa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Pani 

Grażyna Kotlińska, Naczelna Pielęgniarka Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Pani 

Renata Witos oraz Dyrektor ds. medycznych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji Pan Grzegorz Michalczuk. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

3. Informacja Pani Moniki Gębskiej  Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia 

w Otwocku na temat bieżącej sytuacji finansowej i organizacyjnej PCZ. 

4. Informacja Pani Moniki Gębskiej  Prezes Zarządu Powiatowego Centrum 

Zdrowia  w Otwocku  na temat obecnej sytuacji uchodźców przebywających na terenie 

PCZ. 

5. Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia  Komisji. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 

 Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, radna Elżbieta Siwek 

zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na zamianie pkt 3 jako pkt 4.  

Powyższa zmiana została przyjęta poprzez aklamację. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

3. Informacja Pani Moniki Gębskiej  Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia  w 

Otwocku  na temat obecnej sytuacji uchodźców przebywających na terenie PCZ. 

4. Informacja Pani Moniki Gębskiej  Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w 

Otwocku na temat bieżącej sytuacji finansowej i organizacyjnej PCZ. 

5. Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia  Komisji. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 3 

 Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o w restrukturyzacji Monika Gębska 

przedstawiła, jak wygląda obecna sytuacja uchodźców przebywających w PCZ. Uchodźcy 

z Ukrainy przebywają w budynku, w którym znajdował się Oddział Rehabilitacji 
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Neurologicznej. Koordynatorem punktu dla uchodźców jest Pani Renata Witos – Naczelna 

Pielęgniarka. Średnie obłożenie miesięczne ośrodka to 120 osób.  

 Przewodnicząca Komisji zapytała, jaka część osób podjęła pracę? Czy środki, które 

PCZ otrzymuje od Wojewody wystarczają na utrzymanie osób przebywających w ośrodku? 

Czy Spółka osiąga z tego korzyści wymierne? 

 Prezes PCZ odpowiedziała, że ośrodek został przez Wojewodę zakwalifikowany jako 

pensjonat/hotel. W związku z tym PCZ ma tylko ogólne rozeznanie o podjętym przez 

uchodźców zatrudnieniu. Następnie powiedziała, że zgodnie z umową zawartą z Wojewodą 

PCZ nie może zarabiać na utrzymaniu uchodźców, środki są wystarczające na pokrycie 

kosztów pobytu tych osób. 

 Radna Grażyna Olszewska zapytała czy wśród uchodźców są osoby chore i leczone 

w Szpitalu Powiatowym? 

 Prezes PCZ odparła, że jeżeli dana osoba potrzebuje pomocy lekarskiej, to ją otrzymuje 

w Szpitalu. 

 Radny Janusz Goliński powiedział, że część osób podjęła pracę w Szpitalu – czy jest 

możliwość zatrudnienia Ukrainek, jako pielęgniarki? 

   Naczelna Pielęgniarka Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Renata Witos 

wyjaśniła, że osoby, które nie znają języka polskiego nie mogą zostać przyjęte na etat 

pielęgniarki, zaproponowano im jednak pracę jako pomoc pielęgniarska, ewentualnie jako 

sprzątaczki, salowe czy pracę na kuchni. Osoby te zatrudnione są przez Szpital i otrzymują 

wynagrodzenia. 

 Radny Jacek Czarnowski dodał, że większość osób zorganizowała sobie pracę poza 

placówkami Powiatu Otwockiego i omówił to na konkretnych przykładach. 

 Przewodnicząca Komisji w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Janusza Golińskiego 

powiedziała, że polskie pielęgniarki mają unijne prawo wykonywania zawodu, natomiast 

pielęgniarki z Ukrainy nie mają takiego prawa, pomimo uproszczenia procedury.  

 Radna Grażyna Olszewska zapytała czy określony jest czas dofinansowania dla 

uchodźców z Ukrainy?  

 Prezes PCZ odpowiedziała, że nie ma wiedzy na ten temat. 

 Przewodnicząca Komisji zapytała, co w sytuacji, gdy Wojewoda ogłosi decyzję o końcu 

dofinansowania? 

 Prezes PCZ powiedziała, że w takiej sytuacji wszystkie osoby będą musiały się 

usamodzielnić. 

 Radni prowadzili dyskusję nt. pracy i możliwości wynajęcia mieszkań przez 

uchodźców. W nawiązaniu do dyskusji radny Roman Srebnicki zapytał czy prowadzone było 

tzw. profilowanie uchodźców pod kątem wykształcenia, zawodu, ewentualnej rodziny w Polsce 

itd. 

 Naczelna Pielęgniarka wyjaśniła, że w kwestii wykształcenia i doświadczenia 

zawodowego nie były robione statystyki, spisywane były jedynie dane osobowe, ilość dzieci. 

 Prezes PCZ dodała, że PCZ nie jest pomocą społeczną a jedynie ośrodkiem wsparcia na 

zasadzie hotelu. PCZ nie posiada pracowników socjalnych, którzy mogliby się zajmować 

badaniem profilu zawodowego. Zatrudniona jest jedynie pielęgniarka społeczna, która zajmuje 

się problemami społecznymi. Wiadomo też, że dzieci zapisane są do szkół i do nich 

uczęszczają. 

 Naczelna Pielęgniarka nawiązując do kwestii dzieci uchodźców powiedziała, że mogą 

być one również szczepione nie tylko na COVID-19, ale także na odrę, krztusiec, czyli 

podstawowe szczepienia. Dzieci są zdeklarowane do POZ i mogą korzystać z opieki 

medycznej.  
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Ad. 4 

 Główna Księgowa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji 

Grażyna Kotlińska oraz Prezes PCZ przedstawiły, jak wygląda sytuacja finansowa 

Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku pierwszej połowy 2022 roku oraz dla porównania 

tego samego okresu rozliczeniowego 2021 roku. 

 Radna Grażyna Olszewska zapytała, czy w roku 2021 strata za pierwsze półrocze była 

taka sama? 

 Prezes PCZ odpowiedziała, że strata była większa o ponad 2 mln zł w stosunku do roku 

2022. 

 Przewodnicząca Komisja powiedziała, iż rozumie, że wszystkie środki wypłacane 

z NFZ są przekazywane na wynagrodzenia?  

 Prezes PCZ odpowiedziała, że tak. Następnie na prośbę Przewodniczącej Komisji 

przedstawiła informacje nt. umów, w tym także kontraktowych.  

 Radny Janusz Goliński poprosił o informację w kwestii łóżek i obłożenia w Szpitalu 

Powiatowym. 

 Dyrektor ds. medycznych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji 

Grzegorz Michalczuk poinformował, że średnie obłożenie Szpitala Powiatowego to 200 

pacjentów, Szpital natomiast posiada 200 łóżek. Szpital walczy z problemem braku miejsc dla 

pacjentów, np. na Oddziale Chorób Wewnętrznych znajduje się 50 łóżek, a zapotrzebowanie 

na nie jest dwa razy większe. Powiększenie Oddziału wiąże się ze znalezieniem pomieszczenia 

oraz zatrudnieniem większego personelu. 

 W dalszym ciągu radni prowadzili dyskusję nt. sytuacji organizacyjnej w Szpitalu 

Powiatowym w Otwocku. Dyrektor ds. medycznych oraz Prezes PCZ na bieżąco odpowiadali 

na zadawane pytania radnych udzielając informacji m.in. o zatrudnieniu pielęgniarek, 

rezydentów, brakach kadrowych oraz wypłacalności Szpitala. 

 W nawiązaniu do dyskusji radny Roman Srebnicki zapytał, czy na dzień dzisiejszy PCZ 

ma jakieś opóźnienia w wypłacaniu wynagrodzeń pracownikom? 

 Prezes PCZ odpowiedziała, że jeśli chodzi o kontrakty lekarzy, to za czerwiec 

wynagrodzenia były częściowo wypłacone, zostało do wypłacenia jeszcze ok. 900 tys. zł. Na 

prośbę radnej Kingi Błaszczyk – Członka Zarządu Powiatu Prezes PCZ poinformowała, że 

w kwestii składek ZUS za maj, czerwiec i lipiec zostało do spłacenia ponad 2 mln zł, natomiast 

za PIT-4 ponad 1 mln zł. Fundusz socjalny został wypłacony, składki na PPK są wypłacane 

w miarę na bieżąco – z maksymalnie miesięcznym opóźnieniem. Opóźnienia w wypłacaniu 

wynagrodzeń utrzymują się od zawsze. 

 Radna Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu poprosiła, aby powyższa 

informacja znalazła się w protokole. 

 Radny Grzegorz Michalczyk – Członek Zarządu Powiatu powiedział, że jeśli poziom 

wynagrodzeń to 90 % dochodów, to czy te 10 % wystarczy na bieżące funkcjonowanie 

Szpitala? Taka sytuacja powoduje długi w kontraktach i zaległości w płacach. Rada Powiatu 

podjęła decyzję o dokapitalizowaniu Spółki, dzięki czemu Spółka spłacała zaległości, ale gdy 

Powiat przestał płacić, systematycznie narastają zaległości. Pani Prezes PCZ wystąpiła do 

Zarządu Powiatu o pokrycie straty. 

 Prezes PCZ poinformowała, że wystąpiła do Zarządu Powiatu o pokrycie straty 

w wysokości 5 mln zł z zeszłego roku. Spółka stara się realizować płatności, wiele z nich 

w miarę możliwości rozkładanych jest na raty, niektóre odsetki są częściowo umarzane. 

 W dalszym ciągu Prezes PCZ odpowiadała na pytania radnych związane z bieżącym 

funkcjonowaniem Szpitala, trwającymi i planowanymi remontami oraz stanem technicznym 

budynku Szpitala. 

 Następnie radna Kinga Błaszczyk zapytała, ile osób zostało zaszczepionych czwartą 

dawką szczepionki przeciw COVID-19? 
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 Pielęgniarka Naczelna odpowiedziała, że przez ostatni miesiąc zaszczepiło się ok. 120 

-150 osób. 

 Radna Kinga Błaszczyk powiedziała, że jest zdumiona tak małą liczbą osób chętnych 

na szczepienia i nadmieniła, że bardzo długo była informacja telefoniczna o braku możliwości 

zapisów na szczepienia, w związku z tym wielu pacjentów korzystało z innych przychodni. 

Dodała, że PCZ nie może dopuszczać do takich sytuacji i tracić klienta. 

 Pielęgniarka Naczelna powiedziała, że po telefonie radnej Kingi Błaszczyk 

zainterweniowano i utworzono codzienne szczepienia, jednak nadal zgłasza się bardzo mało 

pacjentów. Informacja o tym została umieszczona na stronach internetowych. Następnie na 

prośbę radnej Kingi Błaszczyk wyjaśniła, że wcześniej szczepienia odbywały się tylko dwa 

razy w tygodniu ze względu na bardzo małą liczbę chętnych.  

 Przewodnicząca Komisji, ze względu na napływające prośby, poprosiła o wyjaśnienie 

kwestii zatrudnienia nowej kierownik do przychodni na Armii Krajowej, w momencie, gdy 

przychodnia zostanie przeniesiona – jakie są wymierne korzyści utworzenia takiego 

stanowiska?  

 Prezes PCZ odpowiedziała, że potrzeba było merytorycznego wzmocnienia nadzoru nad 

POZ i nad specjalistyką, a także właśnie nad organizacją przeniesienia przychodni. Do tej pory 

były dwie osoby do nadzoru POZ i specjalistyki, teraz jest to jedna osoba, co przekłada się na 

niższe koszty. Dodała, że osoba została zatrudniona poprzez nabór. 

 Radna Kinga Błaszczyk zapytała czy wobec tego poprzednie dwie osoby, które 

zajmowały się nadzorem, już nie pracują w Szpitalu? Radna poprosiła o informację w kwestii 

wysokości dodatków, które poprzednie osoby otrzymywały za nadzór oraz wysokości 

wynagrodzenia osoby na stanowisku kierownika. 

 Prezes PCZ odpowiedziała, że osoby te pracują jako pielęgniarki. 

 Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że sprawa jest bardzo kontrowersyjna 

i newralgiczna, wywołała ogromne oburzenie wśród mieszkańców. Poprzednia osoba 

koordynująca w przychodni na Armii Krajowej była wieloletnim, znanym i doświadczonym 

pracownikiem.  

 Prezes PCZ poinformowała, że ww. osoba odchodzi na emeryturę, w związku z tym 

podjęto działania mające na celu zatrudnienie nowej osoby. 

 Radna Grażyna Olszewska powiedziała, że jej zdaniem w momencie, gdy Szpital ma 

ogromne problemy finansowe nie powinno się tworzyć nowych stanowisk. 

 Prezes PCZ powiedziała, że nowa osoba musi zostać wdrożona, ponieważ przejmie 

obowiązki poprzednika, który niebawem odejdzie na emeryturę. 

 W dalszym ciągu radni prowadzili dyskusję nt. konserwacji budynku i sprzętu 

medycznego oraz inwentaryzacji drukarek.  

 Podsumowując Przewodnicząca Komisji zapytała, czy planowane jest zrobienie 

biznesplanu w celu zniwelowania straty do minimum? Następnie odniosła się do wizerunku 

Szpitala podając przykłady niedopuszczalnych przypadków odsyłania pacjentów z Izby 

Przyjęć. 

 Dyrektor ds. medycznych poinformował, że takie przypadki są zawsze wyjaśniane. 

 Prezes PCZ poprosiła radnego Romana Srebnickiego o wysłanie na piśmie, jakich 

konkretnie informacji oczekuje w kwestii zużycia prądu itd. 

 Radny Roman Srebnicki pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby. 

 

Ad. 5  

Protokół Nr 58/22 z posiedzenia Komisji w dniu 08.06.2022 r. oraz protokół Nr 59/22 

ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych w dniu 09.06.22 r. zostały przyjęte 

pozytywnie w obecności 6 członków Komisji, przy 6 głosach „za”. 
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Ad. 6 

 Radna Grażyna Olszewska w imieniu Wicestarosty Otwockiego Pawła Zawady 

poprosiła o oddelegowanie pracownika PCZ na najbliższą sesję Rady Powiatu Otwockiego. 

Prezes PCZ pozytywnie ustosunkowała się do powyższej prośby.  

 

Ad.7  

 Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczyła: 

 

Elżbieta Siwek 

 

 

 

 

 

 

 
 


