Protokół Nr 59/12
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 28 listopada 2012 r.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Starostwie
Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol, w godzinach
od 1615 do 1900. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie
z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja Zarządu Powiatu nt. Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
2. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na XXIV sesję Rady Powiatu w Otwocku.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
5. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1
Starosta Otwocki Bogumiła Więckowska poinformowała, że 13 listopada br. zostało
zarejestrowane Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Prezesem Zarządu został
Grzegorz Gałabuda. Starosta dodała, że jednym z pierwszych posunięć Prezesa było
zatrudnienie Dyrektora ds. finansowych, a jednocześnie głównego księgowego – Piotra
Manczura. Poza tym została powołana trzyosobowa Rada Nadzorcza, w skład której weszli:
Przewodniczący – Włodzimierz Borowiec, Członek – Mariusz Szostak, Członek – Paweł
Omyłka. Starosta powiedziała, że jeżeli chodzi o Radę Nadzorczą, to do obsadzenia pozostały
jeszcze dwa wakaty, mianowicie przedstawiciel załogi i przedstawiciel środowiska
medycznego. Starosta przypomniała, że dotacja z Ministerstwa Zdrowia powinna zostać
przekazana jeszcze w tym roku pod warunkiem, że wniosek o jej przyznanie zostanie złożony
w terminie do 20 listopada br. Termin został dochowany, w/w wniosek został złożony.
Do dnia dzisiejszego nie zgłoszono co do niego uwag i poprawek. Starosta dodała, że
w pierwszych dniach grudnia br. Powiat spodziewa się dotacji. Będzie musiał ją rozliczyć do
końca miesiąca pokrywając zobowiązania szpitala.
Pan Grzegorz Gałabuda poinformował, iż na stanowisko Prezesa Zarządu
Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. został powołany 5 listopada br. Powiedział,
że 13 listopada br. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i podjęła
działalność. Prezes poinformował, iż od 13 listopada br. podejmowane są bardzo intensywne
działania w zakresie zorganizowania nowego podmiotu, jakim jest Powiatowe Centrum
Zdrowia Spółka z o.o. Obecnie prowadzona jest korespondencja z Narodowym Funduszem
Zdrowia w zakresie aneksowania dotychczasowych kontraktów (scedowania ich na
PCZ Spółka z o.o.). Dodał, że w terminie miesiąca zostanie przygotowany
szczegółowy plan restrukturyzacji działalności szpitala, łącznie z planem finansowym oraz
planem inwestycyjnym. Prezes powiedział, że można już stwierdzić, że jednym
z poważnych problemów szpitala będą zakupy sprzętowe związane z realizacja kontraktów.
Dyrektor ds. finansowych PCZ Spółka z o.o. Piotr Manczur powiedział, że
powierzono mu obszar finansów, organizacji i obsługi administracyjno-prawnej.
Poinformował, iż pierwsze działania podejmowane od strony finansowej koncentrują się
przede wszystkim na: inwentaryzacji, zamknięciu roku oraz okresu do 12 listopada br.
włącznie, otwarciu ksiąg i rozpoczęciu ewidencji funkcjonowania nowego podmiotu, jakim
jest PCZ Spółka z o.o. Dyrektor powiedział, że prowadzone są również prace związane
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z weryfikacją okresu poprzedzającego przekształcenie. Dodał, że następnie zostanie
ostatecznie zamknięte sprawozdanie finansowe ZP ZOZ.
Radna Lucyna Komorowska zapytała o analizę zatrudnienia.
Prezes PCZ poinformował, że analiza zatrudnienia przebiega wielotorowo: umowy
o pracę, umowy zlecenia, umowy zawierane w ramach administracyjnej działalności szpitala,
kontrakty zawierane przez lekarzy i pielęgniarki, jak również inne osoby związane ze
świadczeniem usług zdrowotnych. Powiedział, że w najbliższym czasie chciałby przymierzyć
się do zmiany obowiązującego regulaminu wynagradzania, tak aby był bardziej rynkowy
i zbliżony do obecnych wymagań. Dodał, że dwa tygodnie temu rozpisano konkurs na usługi
świadczone przez lekarzy w ramach umów zlecenia i kontraktów na 2013 rok. Wczoraj
zapadło rozstrzygnięcie, w wyniku którego wszystkie dotychczasowe umowy zlecenia
i kontrakty zawarte z lekarzami oraz z personelem medycznym zostały na takim samym
poziomie, jaki obowiązuje w tym roku. Nie ma żadnych zmian co do stawek z tytułu
świadczenia usług działalności leczniczej przez personel medyczny. Jeżeli chodzi
o wykorzystanie personelu medycznego, to Prezes powiedział, że nie widzi jakichś
specjalnych „przerostów” zatrudnienia. Jednakże będzie to jeszcze w najbliższym czasie
weryfikowane. Zauważył, iż prowadzone są rozmowy w zakresie ograniczania kosztów celem
wyeliminowania tych niepotrzebnych. Chodzi m.in. o obniżenie kosztów administracyjnych
szpitala. W związku z czym można spodziewać się pewnych decyzji w zakresie braku
przedłużenia niektórych umów zlecenia i kontraktów cywilno-prawnych, jak również
w zakresie zawartych umów o pracę.
Radny Andrzej Szaciłło zapytał, czy są jakieś zaległości płacowe np. wynikające
z nadwykonań?
Prezes poinformował, iż zaległości wynikają z pewnych ustaleń. Powiat przejął
wszelkie zobowiązania, zwłaszcza publiczno-prawne ZP ZOZ, pozostawiając w szpitalu
zobowiązania pracownicze. W związku z czym na bilansie Spółki widnieją do uregulowania
wszystkie zobowiązania pracownicze powstałe przed 12 listopada br., czyli przed dniem
przekształcenia, na łączną kwotę ok. 1 mln zł. Prezes powiedział, że na w/w kwotę składa się
wiele różnych pozycji m.in. niezapłacone dyżury, niewypłacona część kontraktów z kilku
ostatnich miesięcy, zaległa wpłata na zakładowy fundusz socjalny. Dodał, iż podczas dyskusji
ze związkami zawodowymi oraz ordynatorami uprzedził, że zobowiązania będą regulowane
w miarę możliwości. Chodzi o to, aby ich wypłata nie naruszyła płynności finansowej
szpitala.
Radny Jacek Czarnowski poprosił Prezesa o przedstawienie modelu przyszłego
funkcjonowania PCZ w zakresie struktury osobowej.
Prezes odpowiedział, że obecnie prowadzone są prace nad docelowym schematem
organizacyjnym jednostki, który zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie pod względem
świadczeń zdrowotnych. Dodał, że należy pamiętać, iż jednostka prowadzi poza działalnością
leczniczą również inną działalność. Zwrócił uwagę, że wcześniej nie prowadzono
całościowej, szczegółowej i ciągłej analizy efektywności poszczególnych oddziałów szpitala.
Prezes zaznaczył, iż do decyzji personalnych należy podchodzić z bardzo dużą ostrożnością.
Zdarzają się pewne problemy z obsadą dyżurów, jak również przedłużaniem umów ze
względu na stawki, jakie funkcjonują na rynku. Kwoty proponowane przez szpital nie są
po prostu konkurencyjne w stosunku do otoczenia. Prezes stwierdził, iż dopasowanie
sposobów finansowania i możliwości inwestycyjnych do potrzeb w zakresie prowadzenia
działalności leczniczej będzie jednym z bardzo istotnych sposobów poprawy sytuacji
finansowej szpitala.
Radna Lucyna Komorowska zapytała o spotkanie z kadrą kierowniczą.
Prezes odpowiedział, że odbyło się kilka spotkań, mianowicie z przedstawicielami
sześciu związków zawodowych funkcjonujących w szpitalu, ordynatorami oraz kadrą
kierowniczą jednostek administracyjnych. Nie było możliwości przeprowadzenia takiego
spotkania ze wszystkimi pracownikami ze względu na brak odpowiedniego pomieszczenia.
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Obecnie odbywają się spotkania z pracownikami poszczególnych oddziałów szpitalnych.
Prezes powiedział, że odwiedzi również przychodnie oraz placówkę w Józefowie.
Radny Franciszek Walczyński zwrócił uwagę, że Prezes używa pojęcia „szpital”, jako
równoważnego z Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Dodał, że nie jest to tylko
szpital, ale również wiele innych jednostek organizacyjnych.
Prezes zadeklarował podtrzymanie współpracy z radą społeczną szpitala. Dodał, że
liczy również na wsparcie Rady Powiatu w Otwocku oraz zaangażowanie osób, które były
członkami ścisłego kierownictwa szpitala w czasach kiedy bilansował on swoją działalności.
Radna Anna Kamińska zapytała, kiedy zostaną wprowadzone odpłatne usługi
komercyjne w PCZ?
Prezes odpowiedział, że chciałby, aby zostały one wprowadzone od 1 stycznia 2013 r.
Radna Anna Kamińska zapytała o negocjacje kontraktu z NFZ na przyszły rok oraz
propozycję sprzedaży udziałów w Spółce.
Prezes poinformował o procedurze kontraktowania świadczeń medycznych z NFZ.
Następnie powiedział, że jeżeli chodzi o sprzedaż udziałów, to nic na ten temat nie wie.
Dodał, że właściciel Spółki, czyli Powiat nie musi informować Prezesa o swoich
zamierzeniach, jeśli chodzi właśnie o sprzedaż udziałów.
Przewodnicząca Komisji zapytała o współpracę z ALAB Laboratoria Spółka z o.o.
Odniosła się również do kwestii związanej z funkcjonowaniem Nocnej Pomocy Lekarskiej.
Prezes odpowiedział, że współpraca odbywa się na bieżąco. Oczywiście ALAB
sygnalizuje PCZ potrzebę szybkiej spłaty zobowiązań. Odnośnie NPL Prezes powiedział, że
rzeczywiście czasami zdarzają się kłopoty z zapewnieniem udziału lekarzy z odpowiednimi
specjalnościami, jakie stawia do spełnienia NFZ. Dodał, że takie sytuacje występują tylko
okresowo.
Ad. 2
Przewodnicząca Komisji przedstawiła następujące projekty uchwał:
1) projekt Nr 2 – w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012;
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały, w obecności 7 członków Komisji.
Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymały się – 2 osoby.
2) projekt Nr 4 – w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON.
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały, w obecności 6 członków Komisji.
Ad. 3
Wiceprzewodniczący Rady Jacek Czarnowski przeczytał odpowiedź Starosty na
zaproszenie na sesję Rady Miasta Otwocka w dniu 27 listopada br. w temacie spraw
związanych z przekształceniem własnościowym i dalszym funkcjonowaniem ZP ZOZ
w Otwocku.
W wyniku dyskusji członkowie Komisji zgłosili poniższy wniosek.
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny wnioskuje o wspólne posiedzenie komisji Rady
Miasta Otwocka oraz komisji Rady Powiatu w Otwocku nt. Powiatowego Centrum
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Zdrowia Spółka z o.o., w pierwszej połowie stycznia 2013 r.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w załączeniu do niniejszego protokołu
znajduje się wyciąg Nr 437 z protokołu Nr 104/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku
w dniu 13.11.2012 r. stanowiący odpowiedź na wnioski Komisji skierowane podczas
posiedzeń w dniach: 19.10.2012 r. i 07.11.2012 r.
Ad. 4
Protokół Nr 58/12 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie
w obecności 7 członków Komisji.
Ad. 5
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała:
Honorata Tarnowska

Przewodniczyła:
Barbara Parol

4

