Protokół Nr 79/13
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 25 września 2013 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.
Przewodnicząca odczytała poniższy porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie pisma z dnia 20.09.2013 r. Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii
przy Powiatowym Centrum Zdrowia.
2. Otyłość dzieci i dorosłych.
3. Rok 2013 – rokiem osób niepełnosprawnych. Problem niepełnosprawności społeczeństwa
Powiatu Otwockiego.
4. Wnioski do budżetu powiatu na rok 2014.
5. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
6. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1
Przewodnicząca Komisji Barbara Parol poinformowała o piśmie z dnia 20.09.2013 r.
Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego
Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy Powiatowym Centrum Zdrowia (w załączeniu).
Powiedziała, że stanowi ono odpowiedź na pismo z dnia 27.08.13 r. Prezesa PCZ
dot. obniżenia wynagrodzeń o 15% w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zgodnie
z przedstawioną w piśmie informacją na dzień 20.09.2013 r. około ¾ zespołu
pielęgniarskiego w/w Oddziału otrzymało wypowiedzenia umowy o pracę. Przewodnicząca
zwróciła uwagę, iż z przedmiotowego pisma wynika również, że kontrakt z NFZ na usługi
medyczne w OIT uwarunkowany jest innymi kwalifikacjami specjalistycznymi pielęgniarek.
Wyzbycie się przez PCZ wykształconej kadry pielęgniarskiej może grozić utratą kontraktu
oraz narazić Szpital na większe straty.
Radny Franciszek Walczyński powiedział, że jeżeli pielęgniarki nie zgodzą się na
proponowaną obniżkę wynagrodzeń i odejdą, będzie to ze szkodą dla Szpitala oraz
stwarzaniem zagrożenia dla działalności pozostałych oddziałów.
W wyniku dyskusji członkowie Komisji jednomyślnie podjęli poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny wyraża swoją obawę w zakresie dalszego
funkcjonowania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w przypadku nie
przyjęcia przez pielęgniarki z tego Oddziału zmienionych warunków pracy i płacy.
Czy Prezes PCZ jest przygotowany na taką ewentualność?
Głosowanie: za – 6 osób.
Przewodnicząca Komisji nawiązała do odbytej na ubiegłym posiedzeniu Komisji
dyskusji. Zapytała członków Komisji, czy nie powinni zająć stanowiska w sprawie
zaistniałego incydentu, który został odebrany przez członków, jako nieprzyjemny, chodzi
o zachowanie Pana Prezesa.
Radna Anna Kamińska zaproponowała przyjęcie krótkiego oświadczenia w tej
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sprawie. Następnie odczytała projekt stanowiska.
Członkowie Komisji przyjęli jednomyślnie pozytywnie poniższe stanowisko.
Stanowisko:
Jako członkowie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny pragniemy wyrazić nasze
zrozumienie i poparcie dla pracowników Szpitala Powiatowego zaniepokojonych
dalszym losem Spółki. PCZ świadczy usługi dla wszystkich mieszkańców naszego
powiatu i z tego względu zawsze pozostanie w centrum uwagi członków Komisji.
Od Prezesa Spółki oczekujemy otwartości i współpracy, dobrej woli i stałego dążenia do
rozwiązywania problemów Placówki. Fundamentem dialogu z załogą jest cierpliwość
i próba zrozumienia argumentów drugiej strony. Sytuację zaistniałą na ostatnim
spotkaniu w dniu 11 września br. uważamy za nieprzyjemną i szkodliwą. Oczekujemy
od Prezesa Zarządu rozpoczęcia negocjacji z Pracownikami oraz jasnego
i szczegółowego przedstawienia wizji funkcjonowania Placówki.
Głosowanie: za – 6 osób.
Radny Andrzej Szaciłło powiedział, że na początku Prezes PCZ zrobił na nim
wrażenie człowieka, który może okazać się człowiekiem dialogu. Ostatnio jednak budzi
niepokój radnego, ponieważ działa dosyć restrykcyjnie, wszystko pod hasłem dążenia do
zminimalizowania kosztów. Poinformował, że lekarze Oddziału Wewnętrznego, którzy byli
na posiedzeniu Komisji mają odebrany dodatek bez podania przyczyny i jakichkolwiek
wyjaśnień w tej kwestii. Informację o remoncie Oddziału otrzymali na piśmie przez posłańca,
bez podania konkretnego terminu jego przeprowadzenia. Radny przypomniał, iż na początku
nie było informacji, że pomysł dot. otwarcia oddziału „wentylowanych” upadnie, a przecież
zostały wydatkowane konkretne środki na remont pomieszczeń, w których będzie się mieścił.
Przewodnicząca Komisji nawiązała do sprawy utajnienia planu restrukturyzacji przed
radnymi. Powiedziała, że radni korzystając z zapisów kodeksu spółek handlowych, składając
deklarację tajemnicy, mogliby zapoznać się z tym dokumentem.
Radna Anna Kamińska powiedziała, że pytała o w/w kwestię i otrzymała odpowiedź,
którą skieruje również do członków Komisji.
Radna Lucyna Komorowska zapytała, czy wszystkie dokumenty i informacje np. ze
Starostwa są upubliczniane? Dodała, że Prezesowi leży na sercu dobro Szpitala i dlatego tego
typu dokumenty nie znajdują się w codziennym obiegu. Prezes zabiega o lepsze kontrakty.
Powiedziała, że pracownicy nie do końca przekazują właściwe informacje. Radnym
prezentowane jest słowo przeciwko słowu – słowo Prezesa i słowo pracowników. Radna
stwierdziła, iż chciałaby być obiektywna. Przypomniała członkom sprawę związaną
z pracownikami Laboratorium omawianą wielokrotnie na posiedzeniach. Zauważyła, że jeżeli
chodzi o schematy organizacyjne innych jednostek podległych Powiatowi, to opracowują je
sami dyrektorzy, Komisja już w te sprawy nie ingeruje. Zdaniem radnej Komisja jednakowo
powinna traktować wszystkie jednostki. Na zakończenie dyskusji dodała, że uważa,
iż członkowie Komisji sami prowokują, dopuszczając do ukazywania się publikacji, które
pomniejszają szanse tego Szpitala. Dodała, że wszystkie dokumenty, które organ
założycielski powinien otrzymać zostały mu dostarczone. W związku z powyższym zapytała
Członka Zarządu Grzegorza Michalczyka, czy plan restrukturyzacji powinien zostać
dostarczony organowi właścicielskiemu?
Członek
Zarządu
Grzegorz
Michalczyk
odpowiedział,
iż
dokument
dot. restrukturyzacji został przedstawiony na Zgromadzeniu Wspólników, które
reprezentowane jest przez Zarząd Powiatu.
Radna Lucyna Komorowska zapytała Pana Michalczyka, czy w/w dokument budzi
jakieś wątpliwości?
Członek Zarządu Grzegorz Michalczyk odpowiedział, że część, o którą pyta radna,
była prezentowana również podczas posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny,
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oczywiście w pewnym fragmencie. W opinii Pana Michalczyka plan restrukturyzacji zawierał
wiele rzeczy, z którymi osobiście się nie zgadzał. Radny podnosił te kwestie na
Zgromadzeniu Wspólników. Dodał, że ostatnio, podczas posiedzenia Komisji, również
skierował zapytania, co zostało zapisane w protokole. Na zakończenie powtórzył, że plan,
jako plan, w opinii radnego, pozostawia wiele do życzenia.
Przewodnicząca Komisji zapytała, co takiego zostało zapisane w tym planie, że rani
nie mogą się z nim zapoznać? Dodała, że o obniżkach i zwolnieniach radni wiedzą, tak samo
jak o tym, co dzieje się w Szpitalu wie na bieżąco także cały Otwock. Przewodnicząca
powiedziała, że mówienie banałów, że „przez nas Pan się nie może pozbierać, no to już Pan
Złotowski to nas ostrzegał, że jeżeli się potknie to przez nas”.
Pan Michalczyk powiedział, że jest to niebezpieczne twierdzenie, bo najpierw winione
były związki zawodowe, teraz będzie winiona Komisja, w związku z czym rodzi się pytanie
kto jeszcze będzie winien nieosiągnięcia sukcesu przez PCZ. Stwierdził również, że nie
można samemu stwarzać sytuacji jakiegoś takiego „sza”. Jeśli się tak robi, to wtedy wychodzą
różne rzeczy. W takich sytuacjach powinny paść konkrety, byłoby o wiele łatwiej.
Przewodnicząca Komisji przekazała członkom Komisji informację nt. finansowania
nadwykonań za 2012 r. na Mazowszu przez NFZ (w załączeniu).
Ad. 2
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka
przedstawiła i omówiła prezentację multimedialną pt.: „Emocjonalne podłoże otyłości
u dzieci i dorosłych”. Wydruk stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Franciszek Walczyński powiedział, że tłuszcz u otyłych odkłada się nie tylko
w tkance tłuszczowej podskórnej (na jednym ze slajdów pojawiła się taka właśnie
informacja). Dodał, że tłuszcz odkłada się wszędzie tam, gdzie są komórki tłuszczowe,
głównie: wątroba, tkanka łączna wewnątrz jamy brzusznej, mięśnie. Stwierdził, iż nie ma
otyłości bez „dowozu” energii z zewnątrz. Następnie powołał się na artykuł oparty na
raporcie UNESCO, a mianowicie: 17% nastolatków w Polsce w wieku 11-15 lat ma nadwagę
i jest to dwa razy więcej niż dwa lata temu. Pan Walczyński skierował do osób związanych
z edukacją komunikat o możliwości wzięcia udziału w programie przygotowanym przez
Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji przy
SGGW w Warszawie. Do programu mogą zgłaszać się zainteresowane szkoły. Organizatorzy
liczą, że w projekcie weźmie udział 75 tys. nastolatków. Zgłosiło się już 519 szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestniczący w projekcie dietetycy będą udzielać
bezpłatnych i indywidualnych porad dla uczniów mających problemy z masą ciała.
Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk poinformował, że w szkołach
ponadgimnazjalnych, dla których organem założycielskim jest Powiat Otwocki nie ma
typowych stołówek szkolnych, natomiast są „barki”. Można w nich kupić m.in. owoce
i kanapki. Stołówki funkcjonują w ośrodkach, przy szkołach podstawowych i gimnazjach.
Ad. 3
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka
przedstawiła i omówiła prezentację multimedialną pt.: „Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności”. Wydruk stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Otwocku realizując
zadania z zakresu administracji rządowej wydaje orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy
to osób przed 16 rokiem życia) oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy
to osób po 16 roku życia). W celu wydania orzeczenia niezbędne jest złożenie stosownego
wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim oraz dokumentacją medyczną. Wnioski o wydanie
orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wnioski
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o wydanie legitymacji składa się w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności – ul. Komunardów 10 w Otwocku. Posiedzenia składów orzekających
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Otwocku odbywają się
w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Batorego 44.
Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk powiedział, że środki przekazywane
w formie dotacji przez Wojewodę na działalność Zespołu są niewystarczające.
Dyrektor PCPR stwierdziła, iż należałoby rozpowszechnić informację nt. działalności
Zespołu.
Ad. 4
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do projektu uchwały budżetowej na rok
2014.
Ad. 5
Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu
Komisji.
Ad. 6
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
W załączeniu:
1) lista obecności;
2) pismo z dnia 20.09.2013 r. Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy
Powiatowym Centrum Zdrowia dot. obniżenia wynagrodzeń;
3) prezentacja PCPR: „Emocjonalne podłoże otyłości u dzieci i dorosłych”;
4) prezentacja PCPR: „Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności”;
5) informacja NFZ nt. finansowania nadwykonań za 2012 r. na Mazowszu;
6) informacja Dyrektora PUP nt. konstruowania budżetu jednostki na rok 2014;
7) stenogram z posiedzenia Komisji.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska

Barbara Parol
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