
Podkowa Leśna, 12.10.2015 r. 
 

Małgorzata Stępka 
Członek Rady Społecznej 
Szpitala Zachodniego  
w Grodzisku Mazowieckim 
 

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna 
Pan Grzegorz Smoliński 

 
Szanowny Panie,  
 
niniejszym przesyłam informację dotyczącą działalności Rady Społecznej w Szpitalu 
Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim, której jestem członkiem jako przedstawiciel Rady 
Miasta Podkowa Leśna, w okresie kwiecień – sierpień 2015 r. 
 

                                                Z poważaniem 
 

/-/ Małgorzata Stępka



Podkowa Leśna, 3.09.2015 r. 
 
Małgorzata Stępka 
Członek Rady Społecznej 
Szpitala Zachodniego  
w Grodzisku Mazowieckim 
 

Informacja 
 
W okresie kwiecień – sierpień 2015 r. odbyły się trzy posiedzenia Rady Społecznej: 

1. 20 kwietnia 2015 r. 
a) omówienie spraw organizacyjnych, zapoznanie się ze statutem Szpitala oraz z 

Regulaminem Rady Społecznej 
b) informacje ze strony dyrektor Szpitala, p. Krystyna Płukis, na temat bieżących 

spraw Szpitala: 
• W niektórych oddziałach zmniejszono liczbę łóżek szpitalnych ze względu na 

zmniejszone finansowanie ze strony NFZ. Szpital w obecnie obowiązujących 
przepisach nie może odmówić przyjęcia pacjenta w stanie zagrożenia życia i 
zdrowia, stąd trudna sytuacja na SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy). 

• Dyrektor wystosowała list do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia w 
sprawie finansowania nadwykonań i procedur ratujących życie. W obecnej 
sytuacji Szpital jest zmuszony kredytować pacjentów, co nie powinno mieć 
miejsca. 

• Dużym powodzeniem cieszy się ośrodek leczenia bólu, przekraczającym 
możliwości Szpitala. Dyrektor wystąpi do NFZ o zwiększenie kontraktu na ten 
cel. Szpital przygotował również ofertę cenową dla płatnych zabiegów w 
ramach NZOZ-ów (Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej). 

• Lekarze zgłaszają potrzebę usprawnienia systemu Zielonej Karty w ramach 
pakietu onkologicznego ze względu na czasochłonność wypełnienia 
wymaganej dokumentacji. 

• Dyrektor poinformowała, iż kadra lekarska i administracyjna Szpitala pracuje 
od 7 lat bez podwyżek wynagrodzenia. Obecne zarobki lekarzy są niższe niż w 
innych szpitalach. Sytuacja ta może być przyczyną protestów. 

• Szpital w ramach współpracy z Libią zarobił w 2014 r. 800 000 zł (300 000 zł 
zysku) i stara się o jej zwiększenie (na razie występuje problem uzyskiwania 
wiz). Ambasada Libijska dysponuje środkami na leczenie swoich obywateli. 

• NFZ nie zawarło wszystkich planowanych przez Szpital kontraktów, w 
związku z czym zaistniała konieczność zamknięcia niektórych oddziałów i 
wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego. Do Regulaminu 
Organizacyjnego wprowadzono też Cennik Usług Medycznych. 

• Sytuacja finansowa Szpitala jest dobra, nie ma długów, kredyt został spłacony 
przed upływem terminu. Niemniej jednak ze względu na ograniczenie 
kontraktów ze strony NFZ, Szpital aktywnie stara się o uzyskanie środków 
zewnętrznych. Jest otwarty na współpracę z innymi podmiotami leczniczymi, 
szczególnie w zakresie medycyny pracy, badań laboratoryjnych i diagnostyki. 
 

2. 19 czerwca 2015 r. 
a) podjęcie uchwał w sprawie:  

• zmiany Regulaminu Organizacyjnego (cennik) 



• przyjęcia darowizny (sprzętu medycznego – pompy infuzyjnej do 
Oddz. Kardiologii Inwazyjnej, o wartości 4 300 zł) 

• korekty planu inwestycyjnego Szpitala w związku z:  
- wyłączeniem z planu dotacji unijnej na realizację projektu 
informatyzacji o wartości ponad 3 mln zł 
- uzyskaniem środków ze Starostwa Powiatu Grodziskiego (109 tys zł) 
oraz Burmistrza Miasta Grodzisk Maz. (250 tys. zł) 

b) informacje ze strony dyrektor Szpitala, p. Krystyna Płukis, na temat bieżących 
spraw Szpitala: 
• Szpital uzyskał pozytywna opinię biegłego rewidenta nad bilansem 

Szpitala 
• Dyrektor wraz z ordynatorami odbyła spotkanie z dyrektorem NFZ w 

sprawie zwiększenia kontraktów; uzyskała informację, że na chwilę obecną 
nie ma takiej możliwości, ale być może niedługo sytuacja się zmieni. 

• Dyrektor zrelacjonowała wizytę we Włoszech gdzie zapoznała się 
nowoczesną technologią kuchni i wydawania posiłków pacjentów. 
Dyrektor planuje wdrożenie tego systemu w Szpitalu, po uzyskaniu 
środków unijnych na ten cel. 

• NFZ docenił pomyślnie przeprowadzoną operację guza kręgosłupa (tylko 
10 placówek na świecie dokonuje takiej operacji) i wzmocni działalność 
Oddz. Neurochirurgicznego 

• Dyrektor stara się o uzyskanie środków unijnych na modernizację SOR, na 
budowę lądowiska oraz na badania profilaktyczne. 

c) Rada Społeczna złożyła wniosek do Starostwa Powiatu o przyznanie 
Dyrektorowi Szpitala, p. Krystynie Płukis nagrody rocznej w wysokości 
trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego.  

3. 19 sierpnia 2015 r. 
a) podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Szpital kredytu 

długoterminowego w kwocie 4 mln zł oraz jego poręczenie przez Powiat 
Grodziski. Mimo dodatniego bilansu Szpitala, dodatkowe środki zostaną 
przeznaczone na uregulowanie innych, krótkoterminowych zobowiązań 
Szpitala 

b) podjęto uchwałę w sprawie korekty planu inwestycyjnego Szpitala: 
zwiększenie przychodów – uzyskanie większej dotacji ze Starostwa 
Grodziskiego, zwiększenie wydatków na zakup stołów operacyjnych i innego 
sprzętu medycznego 

c) informacje ze strony dyrektor Szpitala, p. Krystyna Płukis, na temat bieżących 
spraw Szpitala: 
• Dyrektor odbyła spotkanie z Wojewodą Mazowieckim, p. Jackiem 

Kozłowskim, w sprawie uzyskania statusu szpitala wojewódzkiego i w 
związku z tym uzyskania środków unijnych na Centrum Urazowe oraz 
całodobowego lądowiska. Omawiano też zmianę interpretacji przepisów 
dotyczących odmowy przyjęć pacjentów w stanie zagrożenia życia i 
zdrowia – minister zdrowia zatwierdził zmianę, iż pacjentów mogą 
przyjmować najbliższe szpitale z odpowiednim oddziałem. 

 
 
 


