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PROTOKÓŁ NR 43/18 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 
z dnia 16 lipca 2018 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10:15 i trwało do godz. 10:35 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności- 
zał. nr 1), Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Małgorzata Włodarczyk Specjalista do Spraw 
Rozliczeń Szpitala Powiatowego w Gryfinie z Narodowym Funduszem Zdrowia, Piotr 
Ignaciuk – Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji 
Paweł Sławiński. Głównym tematem posiedzenia było omówienie zagadnień związanych  
z zabezpieczeniem świadczeń medycznych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. 
 
Porządek obrad 43 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przedstawiony, stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3  
 
Protokoły nr 41/18 oraz 42/18 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej z dnia 21 maja oraz z 25 czerwca 2018 r.  
zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
 

I. Omówienie zagadnień związanych z zabezpieczeniem świadczeń medycznych na 
terenie Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. 

 
Przewodniczący Komisji Paweł Sławiński powiedział, otrzymaliśmy informacje dotyczącą 
zagadnień z zakresu świadczeń medycznych na terenie Powiatu Gryfińskiego w roku 2018. 
Informacja ta jest nam przedstawiana, co roku, dlatego prosiłbym o nie omawianie jej całej, 
ale o informacje, co się zmieniło w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
 
Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Piotr 
Ignaciuk powiedział, kluczowymi zmianami, które nastąpiły w obszarze ochrony zdrowia  
w Powiecie Gryfińskim w 2018 r. jest oddanie w dzierżawę wyremontowanych pomieszczeń 
w Chojnie przy ul. Dworcowej na potrzeby poradni specjalistycznych. Funkcjonuje tam teraz 
pięć zakresów ginekologia, chirurgia, urologia, otolaryngologia i okulistyka. Druga zmiana 
dotyczy całej Polski, czyli sieć szpitali. Szpital Powiatowy w Gryfinie został zaliczony do 
pierwszego stopnia szpitali. Pierwszy stopień obejmuje podstawowy poziom zabezpieczenia 
zdrowotnego i powinien obejmować chirurgię ogólną, choroby wewnętrzne, położnictwo i 
ginekologię, nematologia oraz pediatrie. Szpital został zakwalifikowany do pierwszego 
stopnia, ponieważ spełnił dwa zakresy z pięciu leczenia szpitalnego. To są te dwa 
zagadnienia, które zmieniły się do ubiegłego roku. 
 
Przewodniczący Komisji Paweł Sławiński zapytał, co się zmieniło w kwestii 
zryczałtowanego rozliczania szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej jako NFZ). 
Jak wygląda obecna sytuacja szpitala, także sprawy związane z zatrudnieniem lekarzy? 
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Koordynator ds. rozliczeń z NFZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o. o Małgorzata 
Włodarczyk powiedziała, od 01.10.2017 r. Szpital funkcjonuje w ramach tak zwanej umowy 
ryczałtowej, daje to w miarę pewny sposób rozliczeń z miesiąca na miesiąc jak również 
możliwość dokonania wcześniejszego rozliczenia już po 15 dniu każdego miesiąca. 
Natomiast, jeśli chodzi o oddział chorób wewnętrznych wcześniej istniało ryzyko, że od  
1 lipca szpital będzie zmuszony zawiesić działalność na okres maksymalnie do trzech 
miesięcy z uwagi na kłopoty głównie kadrowe. Pod koniec czerwca udało się pozyskać pełną 
obsadę lekarską oddziału chorób wewnętrznych i obecnie oddział ten funkcjonuje we 
właściwym składzie. Pacjenci i ich usługi są w pełni zabezpieczone, w obsadzie lekarskiej 
mamy codziennie trzech lekarzy a także  jeden lekarz pełni dyżur w godzinach 
popołudniowych w soboty i święta. Reasumując oddział wewnętrzny od 1 lipca funkcjonuje 
prawidłowo, spełniamy wszystkie niezbędne wymogi, jeśli chodzi o realizację tego zakresu w 
ramach kontraktu z NFZ. Co do przyszłości zarząd szpitala robi wszystko żeby nie doszło 
nawet do groźby zawieszenia działalności na jeden miesiąc, bo może to skutkować realnym 
zaniżeniem finansowania w ramach umowy ryczałtowej z NFZ. 
 
Przewodniczący Komisji Paweł Sławiński zapytał, kiedy kilka tygodni temu odbyło się 
spotkanie z Panem Prezesem Szpitala Powiatowego w Gryfinie były wymieniane różne kwoty 
wynagrodzeń lekarzy. Cieszymy się, że obsada szpitala jest pełna i udało się znaleźć lekarzy 
internistów. Czy to, co się dzieje teraz na rynku medycznym ma wpływ na kondycję 
finansową szpitala lub wpłynie, czy istnieje takie zagrożenia? 
 
Koordynator ds. rozliczeń z NFZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o. o Małgorzata 
Włodarczyk powiedziała, jeżeli chodzi o specyfikę wynagradzania lekarzy jest to poza moim 
zakresem. Natomiast dzisiaj żeby muc zatrzymać lekarzy u siebie trzeba im zaproponować 
lepsze warunki wynagradzania. Rynek jest bardzo konkurencyjny i nie da się ukryć, że 
okoliczne szpitale mają o wiele więcej do zaoferowania niż szpital w Gryfinie np., jeżeli 
chodzi o potencjał sprzętowy. Personel lekarski trzeba czymś przyciągnąć aby go utrzymać  
i zapewnić opiekę dla społeczności lokalnej. 
 
Przewodniczący Komisji Paweł Sławiński zapytał, Pani Sekretarz czy wiadome jest coś 
więcej w sprawie przetargu na rozbudowę, budowę szpitala, na jakim etapie znajduje się 
przetarg? 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, firma została wezwana do uzupełnienia 
dokumentów, które są sprawdzane.  Firma korzysta z podwykonawców i przedstawia tylko 
ich doświadczenie. Natomiast doświadczenie samej firmy okazało się niewystarczające  
i dlatego została ona wezwana do przedstawienia dodatkowych dokumentów. 
 
Przewodniczący Komisji Paweł Sławiński zapytał, czy jest jakiś określony termin na 
dostarczenie tych dokumentów. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Zarząd może przedłużyć czas na 
rozstrzygnięcie przetargu. 
 
W tym momencie salę opuściła Małgorzata Włodarczyk Specjalista do Spraw Rozliczeń 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie z NFZ. 
 
W tym momencie salę opuścił Piotr Ignaciuk Inspektor Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego. 
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Ad.5  Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Paweł Sławiński zapytał, miał bym prośbę o przygotowanie na 
kolejne posiedzenie komisji informacji dotyczącej wynagrodzeń etatowych pracowników 
Powiatowego Urzędu Pracy oraz wychowawców i pracowników administracji w Centrum 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie. 
 
 
 
 
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 10:35. 

  
 
Protokół sporządził:  
 
Marcin Pisanko 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 

 Paweł Sławiński 
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