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Protokół Nr 63/22 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa  

w dniu 26 października 2022 r.  
 

Zdalne posiedzenie komisji odbyło 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 1840.  

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

 
Porządek posiedzenia: 

1. Rozpoczęcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej. 
4. Zatrucie tlenkiem węgla – informacja Komendanta Powiatowego PSP  na temat 

podjętych działań prewencyjnych w kierunku ewentualnego zapobiegania i zwalczania 
zagrożenia. 

5. Dyskusja. 
6. Przyjęcie protokołów z minionych posiedzeń Komisji. 
7. Sprawy różne. 
8. Zakończenie obrad. 

 
Ad. 2 
 Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, radna Elżbieta Siwek 
zaproponowała zmianę porządku obrad, polegającą na wprowadzeniu do niego dwóch 
tematów: Omówienie postępowania na wypadek skażenia radioaktywnego w Powiecie 
Otwockim (pkt.5) oraz omówienie dystrybucji tabletek jodku potasu. 

Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0. 
 
 

 
Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Rozpoczęcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej. 
4. Zatrucie tlenkiem węgla – informacja Komendanta Powiatowego PSP  na temat 

podjętych działań prewencyjnych w kierunku ewentualnego zapobiegania i zwalczania 
zagrożenia. 

5. Omówienie tematu postępowania na wypadek skażenia radioaktywnego w Powiecie 
Otwockim 

6. Dyskusja. 
7. Przyjęcie protokołów z minionych posiedzeń Komisji. 
8. Sprawy różne. 
9. Zakończenie obrad. 
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 Przewodnicząca Komisji na prośbę Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka Sp. 
z o.o. w restrukturyzacji Moniki Gębskiej poinformowała, że temat dystrybucji jodku potasu 
zostanie omówiony teraz. 
 Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka Sp. z o.o. w restrukturyzacji Monika 
Gębska omówiła temat dystrybucji tabletek jodku potasu w placówkach PCZ. Powiedziała, że 
wszystkie jednostki otrzymały rekomendacje Ministra Zdrowia w sprawie zabezpieczenia 
i dystrybuowania tabletek jodku potasu w razie skażenia radioaktywnego. Zgłoszono 20 
punktów na terenie Miasta Otwocka i 7 punktów stanowiących głównie szkoły powiatowe oraz 
punkty w Przychodni Specjalistycznej na Batorego, Przychodni Rejonowej na Armii Krajowej, 
Przychodni Rejonowej na Mickiewicza i w Szpitalu Powiatowym. Przydzielone tabletki zostały 
podzielone zgodnie z zapotrzebowaniem na dany punkt. Do dyspozycji są również pielęgniarki, 
które w momencie ogłoszenia skażenia radioaktywnego znajdą się w tych punktach i będą 
rozdysponowywać tabletki.  
 Radny Jacek Czarnowski zapytał, jak będzie wyglądała faktyczna dystrybucja wśród 
mieszkańców? Powiedział, iż rozumie, że szkoły zorganizują sposób podawania, natomiast jeśli 
chodzi o przychodnie, to ludzie będą zgłaszać się „z ulicy”? 
 Prezes PCZ powiedziała, że dystrybucja będzie dla pracowników przychodni oraz dla 
mieszkańców po wcześniejszej weryfikacji, czy danej osobie przysługuje tabletka, czyli do 60 
roku życia.  
 Radny Jacek Czarnowski powiedział, że z informacji prasowych wynika, że po emisji 
radioaktywnej należy zażyć tabletkę jodku potasu w ciągu 6 godzin. Czy w związku z tym 
mieszkańcy otrzymają wcześniej te tabletki? 
 Przewodnicząca Komisji udzieliła informacji w tej kwestii. Tabletkę dostaje każda 
osoba poniżej 60 r.ż., która się po nią zgłosi do punktu dystrybucji, bez względu na miejsce 
zamieszkania. Co więcej, może wziąć ją nie tylko dla siebie, ale również dla rodziny, sąsiadów 
itp. Nie będą spisywane żadne dane osobowe pacjenta, najważniejsze jest podanie wieku, 
ponieważ noworodki, niemowlęta i dzieci dostają inne dawki. Dzieci dodatkowo potrzebują 
zgody rodzica na wydanie tabletki, takie zgody zostały już wysłane do szkół. Tabletki nie mogą 
być wydawane wcześniej, akcja rozpocznie się w przypadku zagrożenia radioaktywnego. 
 Radny Jacek Czarnowski powiedział, że rozumie, iż w szkołach tabletki będą dzieciom 
podawane, a nie tylko wydawane? 
 Radny Grzegorz Michalczyk powiedział, że szkoły opracowały zaświadczenia 
o możliwości podania jodku potasu, ale zdaniem radnego nikt z kadry pedagogicznej nie 
podejmie się podania dziecku tabletki. W szkołach będą wydawane tabletki rodzicom, nie 
dzieciom. 
 Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 
w Otwocku Krzysztof Smolak poinformował, że zgodnie z wytycznymi Wojewody zespół 
będzie wydawał tabletki w szkole w asyście przedstawiciela opieki medycznej i jeśli będzie 
zgoda rodzica, dziecko może tabletkę zażyć. Tutaj liczy się czas, ponieważ jodek potasu jest 
najbardziej skuteczny wtedy, gdy zostanie zażyty w ciągu dwóch godzin od zdarzenia 
radioaktywnego. 
 Radny Grzegorz Michalczyk nadmienił, że gdyby wydarzyła się awaria elektrowni 
atomowej, to informację o tym będziemy mieli pewnie w ciągu 10 minut. Zanim chmura 
radioaktywna dotrze do Polski minie pewnie kilka godzin, w zależności od pogody – chodzi tu 
o dwie godziny od momentu oddziaływania promieniowania na danym obszarze. 
  Prezes PCZ w nawiązaniu do tematu czasu dystrybucji tabletek poinformowała, że 
zgodnie z wytycznymi pielęgniarki w punktach pojawią się w ciągu 30 – 40 minut od momentu 
ogłoszenia zdarzenia.  
 Radny Janusz Goliński zapytał, jak umotywowano zalecenie przyjmowania tabletek 
jodku potasu dla osób do 60 roku życia. 
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 Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego powiedział, że takie są 
rekomendacje Ministerstwa Zdrowia. Do zeszłego roku zalecenia były takie, aby podawać 
jodek potasu osobom do 40 r.ż., w tym roku przedział został zmieniony do 60 r.ż.  
 Dyrektor ds. medycznych Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka Sp. z o.o. 
w restrukturyzacji Grzegorz Michalczuk powiedział, że jodek potasu ma uchronić przed 
skutkami odległymi. Skutki wchłonięcia radioaktywnych substancji przez osoby w wieku 18 
czy 40 lat będą zauważalne, natomiast u osób powyżej 60 roku życia choroba nie zdąży się 
rozwinąć. Dodał, że preparat obecnie dostępny jest w aptekach na receptę i wielu pacjentów 
wykupuje go we własnym zakresie.  
 Radny Roman Srebnicki zapytał, w jaki sposób mieszkańcy Powiatu Otwockiego 
otrzymają informację o zagrożeniu radioaktywnym? 
 Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odpowiedział, że w razie 
informacji od Wojewody o zagrożeniu radioaktywnym musimy w ciągu pół godziny uruchomić 
punkty dystrybucji tabletek jodku potasu.  Odbyło się również spotkanie z Oświatą Powiatową 
i dyrektorzy zobowiązali się do przeprowadzenia pogadanek w szkołach na ten temat. 
 Następnie radni prowadzili dyskusje nt. dystrybucji tabletek jodku potasu w szkołach 
oraz w szpitalach. 
 
Ad. 3 
 Komendant Powiatowy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku st. bryg. 
Tomasz Król omówił stan bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej na 
podstawie wyświetlanej prezentacji (w załączeniu) oraz na bieżąco odpowiadał na pytania 
radnych. 
 W wyniku dyskusji, na prośbę Przewodniczącej Komisji, Komendant uszczegółowił 
wniosek do budżetu Powiatu na 2023 rok Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 
który wpłynął do Komisji we wrześniu dot. zakupu samochodu specjalnego operacyjnego wraz 
z zestawem narzędzi hydraulicznych na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku.  
 

Komisja na posiedzeniu w dniu 28 września 2022 r. pozytywnie zaopiniowała powyższy 
wniosek. 

 
Ad. 4 
 Komendant Powiatowy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku st. bryg. 
Tomasz Król omówił temat zatrucia tlenkiem węgla i podjętych działań prewencyjnych 
w kierunku ewentualnego zapobiegania i zwalczania zagrożenia na podstawie wyświetlanej 
prezentacji (w załączeniu). 
 
Ad. 5 Ad. 6 
 Przewodnicząca Komisji, zgodnie z podniesioną przez radnego Jacka Czarnowskiego 
prośbą, poprosiła Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku 
o omówienie tematu postępowania na wypadek skażenia radioaktywnego w Powiecie 
Otwockim. 
 Radny Jacek Czarnowski powiedział, że powyższy temat został już prawie omówiony, 
w związku z tym zapytał o schrony – czy Szpital jest zabezpieczony pod tym względem i czy 
ma alternatywne miejsca w podziemiach dla pacjentów w przypadku zagrożenia? 
 Przewodnicząca Komisji powiedziała, że Szpital obecnie poszukuje miejsc na 
ewentualne schrony. 
 Komendant Powiatowy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku omówił 
temat postępowania na wypadek skażenia radioaktywnego w Powiecie Otwockim na podstawie 
wyświetlanej prezentacji (w załączeniu). Następnie Komendant wypowiedział się w kwestii 
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schronów. Obecnie miejsca potencjalnego ukrycia są identyfikowane i inwentaryzowane 
w  kontekście możliwości schronienia zarówno w przypadku wojny jak i w przypadku anomalii 
pogodowych i innych zagrożeń. Obiekty dzielone są na ochronne oraz obiekty ukrycia, 
odpowiednio wyizolowane i przygotowane. Obiektów do ukrycia w Powiecie Otwockim jest 
bardzo mało. 
 Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego powiedział, że jeden 
bunkier znajduje się w Świerku, natomiast drugi znajduje się na ulicy Kmicica w Otwocku, ale 
jego stan nie jest najlepszy. Pozostałe miejsca do ukrycia to garaże na osiedlach 
mieszkaniowych, garaże w Galerii Kupieckiej oraz w Urzędzie Miasta Józefowa. Następnie na 
prośbę radnego Jacka Czarnowskiego udzielił informacji o obecnie nieużywanym schronie przy 
ulicy Karczewskiej w Otwocku.  
 Następnie radni prowadzili dyskusję na temat schronów.  
  
Ad. 7 

Protokół Nr 61/22 z posiedzenia Komisji w dniu 20.09.2022 r. oraz protokół Nr 62/22 
z posiedzenia Komisji w dniu 28.09.2022 r. zostały przyjęte pozytywnie w obecności 5 
członków Komisji, przy 5 głosach „za”. 

 
Ad. 8 
 Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka Sp. z o.o. w restrukturyzacji Monika 
Gębska na prośbę Przewodniczącej Komisji omówiła zestawienie przychodów i kosztów 
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku za okres 01.01.2022 – 30.09.2022 r. 
(w  załączeniu). 
 Przewodnicząca Komisji zapytała o usługi diagnostyczne – czy koszty są ponoszone 
wewnątrz placówki? 
 Prezes PCZ odpowiedziała, że to są koszty za badania, które wykonywane są głównie 
dla oddziałów.  
 Dyrektor ds. medycznych PCZ powiedział, że wysokie koszty badań wynikają ze 
specyfiki placówki. 
 Przewodnicząca Komisji zapytała czy został zwiększony ryczałt na izbę przyjęć? 
 Prezes PCZ odpowiedziała, że tak. Ryczałt został zwiększony w lipcu, a następnie 
w październiku. 
 Radny Janusz Goliński wyraził zdanie nt. dramatycznej sytuacji Szpitala Powiatowego 
i dodał, że taki problem ma wiele szpitali powiatowych w Polsce.  
 Radny Robert Kosiński powiedział, że nakłady na służbę zdrowia wzrastają i problemy 
są. Dramatyczna sytuacja Szpitala nie jest sytuacją z dnia wczorajszego. 
 Radny Roman Srebnicki zapytał o analizę w kwestii dodatkowych oszczędności. 
 Prezes PCZ powiedziała, że w kwestii energii elektrycznej i gazu posiadamy tarczę, 
natomiast w kwestii leków jednostka stosuje ustawę z zamówień publicznych, do tej pory PCZ 
miał punkt apteczny. Po wyremontowaniu placówki, PCZ posiada aptekę, co powinno 
zwiększyć konkurencyjność firm. Następnie Prezes PCZ wraz z Dyrektorem ds. medycznych 
PCZ omówili temat usług laboratoryjnych i transportu medycznego w kontekście oszczędności. 
 Przewodnicząca Komisji zapytała, co należy rozumieć pod hasłem „utrzymania 
zabezpieczenia medycznego i niemedycznego”? 
 Prezes odpowiedziała, że musi sprawdzić to w analityce i jeśli będzie taka potrzeba, 
przedstawi to radnym. 
 Radny Grzegorz Michalczyk zapytał, jak wygląda sytuacja z zatrudnieniem personelu, 
czy występują jakieś problemy? 
 Dyrektor ds. medycznych PCZ odpowiedział, że na chwilę obecną problem jest tylko 
z brakiem kadrowym w newralgicznych miejscach, takich jak nocna pomoc lekarska, izba 
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przyjęć czy oddział wewnętrzny, na pozostałych oddziałach sytuacja jest stabilna. Placówka 
nieustannie poszukuje pracowników.  
 Radny Grzegorz Michalczyk zapytał o zatrudnienie pielęgniarek. 
 Prezes PCZ odpowiedziała, że z zatrudnieniem pielęgniarek jest cały czas problem.  
 Następnie wywiązała się dyskusja dotycząca pielęgniarek medycyny szkolnej. 
 W dalszym ciągu radny Janusz Goliński zapytał czy temat remontu podziemia jest nadal 
aktualny? 
 Prezes PCZ odpowiedziała, że tak. W kwestii remontów, w nadchodzącym czasie 
planowana jest całkowita przebudowa przychodni przy ulicy Armii Krajowej łącznie 
z zagospodarowaniem terenu. Zostanie wówczas wolny, niezagospodarowany budynek przy 
ulicy Batorego, który planowo ma zostać przekazany pod wynajem dla ośrodka adopcyjnego. 
Jeśli zwolni się budynek po neurorehabilitacji, chcemy Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy 
przenieść na pierwsze piętro, a na drugim zrobić prywatny ZOL. Budynek, w którym obecnie 
znajduje się Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy również wymaga remontu. W Szpitalu już się 
zaczął kompleksowy remont traktu porodowego, co robi ogromne wrażenie. 
 Dyrektor ds. medycznych PCZ powiedział, że pomimo wielu niekorzystnych warunków 
ilość porodów była duża, co przedstawiano, jako ogromny sukces. Liczymy, że po remoncie 
traktu porodowego zbliżymy się do ok. tysiąca porodów rocznie.  
 Prezes PCZ udzieliła informacji w kwestii remontu podziemia PCZ.  
 Radni podziękowali za powyższe informacje. 
 
Ad. 9 
 Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 
 

Sporządziła: 
 

Paulina Przybysz  

Przewodniczyła: 
 

Elżbieta Siwek 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


