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Protokół Nr 21/11 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny 

w dniu 5 października 2011 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w godzinach 1615 – 1900  

w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol.             
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami 
obecności.  

 
Porządek posiedzenia: 
1. Informacja Dyrektora ZP ZOZ nt. sytuacji Szpitala Powiatowego. 
2. Zakończenie obrad.  
 

Porządek obrad został przyjęty bez uwag.  
 
Ad. 1 

Dyrektor Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku                      
Artur Złotowski poinformował, iŜ obecnie sytuacja Szpitala jest stabilna. Wynegocjowane 
zostały porozumienia restrukturyzacji długów. Tak naprawdę Szpital spłacił ich juŜ                              
ok. 2 mln zł. Najwięksi wierzyciele, którzy mogliby spowodować zagroŜenie w świadczeniu 
usług medycznych czekają na podpisanie z nimi ugód. Nie wydając na koszty komornicze               
i sądowe udało się Szpitalowi zaoszczędzić kwotę ok. 600 tys. zł.  
Przygotowywana jest umowa dalszej dzierŜawy pomieszczeń w budynku Szpitala na potrzeby 
Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej, która zobowiązała się zapłacić bardzo dobrą stawkę za 
metr kwadratowy. Zapłaci ona całość z góry, co będzie stanowiło przychód rzędu ponad               
1 mln zł. Dzięki temu wpływowi będzie moŜna rozpocząć remonty we wszystkich oddziałach. 
Proponowany okres wynajmu, to najbliŜsze 10 lat z moŜliwością zmiany miejsca w obrębie 
Szpitala.  
Dyrektor powiedział, Ŝe udało się znaleźć kilka sposobów na uzyskanie dodatkowej 
powierzchni do świadczenia usług medycznych. Najprawdopodobniej część specjalistki 
zostanie przeniesiona do Przychodni przy ul. Armii Krajowej w Otwocku. Tym sposobem                   
w budynku specjalistki zwolni się miejsce na tworzenie nowych usług oraz rozpocznie się 
zapowiadany remont rehabilitacji, na który zostanie złoŜony w listopadzie br. wniosek do 
PFRON. Dodał, Ŝe Dyrektor PCPR Małgorzata Woźnicka deklarowała współfinansowanie 
w/w remontu.  
Szpital powinien przygotować nowe pomieszczenia dla pacjentów wentylowanych 
mechanicznie pod koniec października br. (jest to niezbędne do kontraktowania). Odwiedziny 
NFZ planowane są w listopadzie br.  
Dyrektor powiedział, Ŝe najwaŜniejszą rzeczą dla niego jest zapewnienie maksymalnego 
wykorzystania kaŜdego metra kwadratowego Szpitala celem osiągnięcia jak najwyŜszych 
wpływów.  
Dodał, Ŝe nie została przedłuŜona umowa sklepowi rehabilitacyjnemu (została ona 
wypowiedziana). W tym miejscu powstanie sala wybudzeń do endoskopii, jest to konkret, 
który wejdzie i przyniesie dodatkowe pieniądze, poszerzy równieŜ zakres usług.   
Dyrektor powiedział, Ŝe na koniec września br. zadłuŜenie ZP ZOZ zmniejszy się.  
 Radna Anna Kamińska zapytała o zadłuŜenie ZP ZOZ na koniec roku. Dodała,                  
Ŝe poczuła się wprowadzona w błąd materiałami, jakie przekazał Dyrektor na koniec                                 
sierpnia br. Przewodniczący Rady podał do wiadomości, Ŝe nie będzie to kwota rzędu                     
8 mln zł, tylko ok. 2 mln zł, jeŜeli chodzi o zadłuŜenie na koniec 2011 r. W związku                   
z powyŜszym poprosiła o przedstawienie tego planu. Zapytała równieŜ o termin posiedzenia 
Rady Społecznej.  
 Dyrektor ZP ZOZ w odpowiedzi na pytania radnej zaproponował jej wizytowanie 
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Szpitala, podczas którego przekaŜe wszystkie potrzebne materiały oraz wiadomości. 
Następnie poprosił radną, aby w imię dobrej współpracy towarzyszyła mu w rozmowach 
prowadzonych z wierzycielami.  
 Starosta odpowiedziała, Ŝe posiedzenie Rady Społecznej planowane jest                           
10 października br. o godz. 1400.  
 Radna Anna Kamińska zaznaczyła, Ŝe jeŜeli Dyrektor potrzebuje pomocy w w/w 
negocjacjach, to deklaruje ona pełną gotowość. Wyraziła równieŜ nadzieję, Ŝe posiedzenia 
Rady Społecznej będą odbywały się częściej niŜ raz na kilka miesięcy. Następnie zapytała             
o przewidywane zadłuŜenie na koniec roku oraz jego wpływ na zadłuŜenie długoterminowe?  
 Dyrektor ZP ZOZ powiedział, Ŝe jest duŜa szansa na zrealizowanie planu                          
na kwotę minus 2 mln zł. Rachunek zysków i strat na koniec sierpnia br. wynosił                    
minus 4.829.728,47 zł. 
 Radna Anna Kamińska zapytała, czy Starosta popiera zawarcie umowy z IPO na               
okres 10 lat? 
 Starosta powiedziała, Ŝe za zarządzanie Szpitalem odpowiada Dyrektor. Dodała, Ŝe nie 
zna sprawy, która byłaby skierowana do Prokuratury. Nie słyszała równieŜ, aby źle działo się 
w IPO. Gdyby toczyło się jakieś postępowanie, to na pewno przynajmniej sugerowałaby 
Dyrektorowi, aby wstrzymał się z decyzją. Starosta dodała, Ŝe Dyrektor ma wyzerować                 
w ciągu roku Szpital, przy jednoczesnym dąŜeniu do standardów. W związku z czym 
przedłuŜenie dzierŜawy IPO jest moŜliwe. Szpital uzyska konkretną kwotę pozwalającą na 
jego wyremontowanie. Starosta zaapelowała o przewartościowanie myślenia. W/w dzierŜawę 
naleŜy traktować, jako usługę, a usługi to biznes. Chodzi o pozyskanie dodatkowych 
pieniędzy na podniesienie standardów. ZauwaŜyła, iŜ większość urządzeń medycznych jest do 
wymiany. Powierzchnia Szpitala musi być wykorzystana w 100% celem zwiększenia                
i poprawienia jakości usług.  
 Radny Andrzej Szaciłło zapytał o przebieg negocjacji z wierzycielami, chodzi                        
o dostarczycieli energii? 
 Dyrektor odpowiedział, Ŝe sprawa nie została oddana Komornikowi, poza tym 
płatności (kwota ok. 600 tys. zł) zostały rozłoŜone na raty. 
 Radny Andrzej Szaciłło zapytał, czy Miasto Otwock zwolniło Szpital, przynajmniej                 
w jakiejś części, z opłaty za podatek gruntowy? 
 Dyrektor odpowiedział, Ŝe wystąpił w tej kwestii do Miasta.   
 Przewodniczący Rady zapytał o plany związane z wybudowaniem apteki.  
 Dyrektor poinformował, Ŝe jest juŜ po rozmowach z prezesem firmy, która będzie 
budowała aptekę na terenie Szpitala. Firma obecnie zamyka juŜ projekt, w terminie do                                     
12 października br. przedstawi swoją propozycję umowy. 
 Przewodniczący Rady zapytał o pomysł Dyrektora dotyczący przejęcia badań 
laboratoryjnych od podmiotów funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego.   
 Dyrektor odpowiedział, iŜ rozmowy z w/w podmiotami z upowaŜnienia Dyrektora 
przeprowadziła kierownik laboratorium Pani Pleskot. Poza tym został juŜ przygotowany 
nowy cennik. W przyszłym tygodniu powinny zostać podpisane nowe umowy. JeŜeli chodzi   
o badania, to kierownik radiologii równieŜ zmienił cenniki. Takie same działania               
podejmuje radiologia. Dyrektor dodał, Ŝe wszystko co Szpital moŜe sprzedać na zewnątrz            
jest porównywalne z kilkoma podmiotami świadczącymi toŜsame usługi. Chodzi o to,                  
Ŝeby Szpital był konkurencyjny.   
 Radny Franciszek Walczyński zapytał o atmosferę wśród pracowników (kwestia 
dotyczy salowych, personelu średniego i wyŜszego). 
 Dyrektor odpowiedział, Ŝe atmosfera jest bardzo dobra, biorąc pod uwagę piątkową 
rozmowę ze związkami zawodowymi działającymi przy ZP ZOZ oraz rozmowami                  
z salowymi. Dodał, Ŝe związki wyraziły zgodę na umorzenie funduszu socjalnego (w tym 
zaległego) do roku 2012. Zostało w tej sprawie podpisane porozumienie.  
 Głos zabrała Przewodnicząca Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych Powiatu Otwockiego Janina Jakubiak deklarując chęć współpracy. 
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 Przewodniczący Rady wrócił do kwestii regulacji płac w przyszłym roku. 
 Dyrektor powtórzył, iŜ przygotowywane są podwyŜki w formie dodatków i będą one 
wdroŜone od 1 stycznia 2012 r.  
 

Zgodnie z prośbą członków Komisji Dyrektor przekazał informacje (w załączeniu                   
do niniejszego protokółu) w sprawie: 

− rozliczenia ZP ZOZ z Fundacją Rodzin Adopcyjnych dot. Interwencyjnej Placówki 
Opiekuńczej w Otwocku według stanu na dzień 31.08.2011 r., 

− rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.08.2011 r., 
− raportu dotyczącego funkcjonowania ZP ZOZ w okresie 1 stycznia – 31 sierpnia                   

2011 r. (dane finansowe). 
 

Przewodnicząca Komisji przypomniała o kolejnym posiedzeniu 26 października br., 
na które zostali zaproszeni ordynatorzy Szpitala Powiatowego.  
 
Ad. 2 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                                 Przewodniczyła: 
 
      Honorata Tarnowska                                                                                Barbara Parol 

 
 
 
 
 
 


