
Podkowa Leśna, 19.01.2022 r.  
 
 

Pan Michał Gołąb 
Przewodniczący Rady Miasta  
Podkowa Leśna 

 
Szanowny Panie Przewodniczący, 
 
Przestawiam sprawozdanie z działalności Rady Szpitala w Grodzisku Mazowieckim za 
rok 2020. 
 
Przedstawicielka Rady Miasta Podkowa Leśna do Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,  
 
Anna Olejniczak-Siara 
 
SPRAWOZDANIE 
 
W roku 2021,  to jest okresie objętym sprawozdaniem, odbyło się 6 posiedzeń Rady 
Społecznej SPSZ, ze względu na pandemię Covid-19, wszystkie posiedzenia odbyły się w 
trybie zdalnym. Posiedzenia, zgodnie ze statutem Rady, obejmowały opiniowanie 
proponowanych uchwał dot. m.in. zmian w planie finansowym, zakupów sprzętu oraz 
omówienie bieżącej sytuacji szpitala w szeroko rozumianym temacie pandemii. 
 
POSIEDZENIE 25.02.2021 r. 
 

1. Opinia dot. korekty planu inwestycyjnego Szpitala na rok 2020 
2. Opinia dot. korekty planu finansowego Szpitala na rok 2020 
3. Opinia dot. planu inwestycyjnego na rok 2021. 
4. Opinia dot. planu finansowego na rok 2021. 
 
Podjęcie uchwał w powyższych sprawach. 
 

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Szpitala przedstawiła skargi i wnioski, 
które wpłynęły do szpitala, zostały one omówione i przeanalizowane (sprawy te 
nie dotyczyły zagadnień podlegających nadzorowi medycznemu). 
Kolejnym punktem było przedstawienie spraw i problemów, wobec których stają 
pracownicy i zarząd szpitala związanych z pandemią COVID-19. 

 
POSIEDZENIE W DNIU 26.04.2021 R. 
 

1. Opinia dot. rocznego sprawozdania z planu finansowego Szpitala za 2020 r. 
2. Opinia dot. rocznego sprawozdania z planu inwestycyjnego za 2020 r.  
3. Opinia dot. ograniczenia działalności Szpitala 

 
Podjęcie uchwał w powyższych sprawach. 
 
4. Omówienie sytuacji Szpitala dotyczącej pandemii COVID-19 



Ad. 3. 
Ograniczenie to polega na wykreśleniu ze statutu Struktury Organizacyjnej SPSZ 
załącznika o Oddziale Transplantologii Klinicznej oraz pododdziale Nefrologii 
Transplantacyjnej oraz pododdziale Nefrologicznym, które nie podjęły działalności 
medycznej, ze względu na zawieszenie Uchwały Senatu WUM dot. połączenia trzech 
instytutów w jeden podmiot 

 
POSIEDZENIE W DNIU 27.05.2021 R. 
 

1. Opinia w zakresie zakupu przez Szpital aparatury medycznej – podjęcie uchwały 
2. Przedstawienie aktualnej sytuacji związanej z pandemią. 

 
POSIEDZENIE W DNIU 28.06.2021 R. 
 

1. Opinia w przedmiocie rocznego sprawozdania z planu finansowego Szpitala  za 
2020 r. 

2. Opinia w przedmiocie ograniczenia działalności Szpitala Zachodniego –  
 
Podjęcie uchwał  w w/w sprawach. 
 
3. Przedstawienie aktualnej sytuacji Szpitala związanej z COVID-19 

 
Ad. 2. 
Chodzi tu o zamknięcie tymczasowego Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego, 
utworzonego z inicjatywy Szpitala i w chwili obecnej już nie spełniającego swojej 
roli, w przypadku zwiększenia liczby zakażeń oddział może zostać ponownie 
utworzony, jak wyjaśniła Dyrektor.  
 

POSIEDZENIE W DNIU 27.09.2021 R. 
 

1. Opinia w zakresie zakupu aparatury medycznej 
2. Opinia w zakresie korekty planu finansowego zakupów inwestycyjnych Szpitala 

na 2021 r.  
 
Podjęcie uchwał w powyższych sprawach. 
 
3. Omówienie aktualnej sytuacji dotyczącej pandemii. 

 
POSIEDZENIE W DNIU 25.11.2021 R. 
 

1. Opinia dotycząca zakupu przez Szpital aparatury medycznej  
2. Opinia dotycząca korekty planu finansowego Szpitala na 2021 r. 
Podjęcie uchwał w powyższych sprawach. 

 
3.   Przedstawienie przez Panią Dyrektor sytuacji w Szpitalu w związku z pandemią 

COVID-19 
 
 

 



PODSUMOWANIE 
 
Rok 2021 podobnie jak poprzedni, był zdominowany przez problem pandemii, trudności w 
dużym stopniu wiążą się z problemami kadrowymi, chorobami lub kwarantanną 
personelu, jak również z zabezpieczeniem odpowiedniego wynagrodzenia dla 
pracowników z różnych medycznych grup zawodowych i pozyskiwaniem środków na te 
cele. 
 
W połowie roku sytuacja uległa poprawie w związku ze spadkiem liczby zakażonych i 
chorych na COVID-19, co umożliwiło przywrócenie normalnego trybu pracy pracowni 
specjalistycznych.  
Końcówka roku, jak było przewidywane to ponowne zwiększenie liczby pacjentów 
covidowych, trafiających do szpitala w cięższym stanie, 95% z nich to osoby 
niezaszczepione. W  listopadzie Powiat Grodziski znajdował się na 7 miejscu pod względem 
zakażeń COVID-19, co oznacza, że ilość zakażeń spadała, również w porównaniu z 
sąsiednimi powiatami. 
 
Pośród inwestycji podjętych przez Szpital znalazły się takie jak:  
- zakup systemu EUS do małoobrazkowej diagnostyki nieinwazyjnej zmian zapalnych i 
nowotworowych w trudno dostępnych miejscach takich jak  np. trzustka, 
- tor wizyjny do artroskopii, zastępujący wyeksploatowany, piętnastoletni  zestaw 
- zakup aparatu RTG 
- respiratory 
- kardiomonitory 
 
Jest to tylko niewielka część urządzeń i sprzętu medycznego i niemedycznego (tj. m.in. 
informatycznego)  zakupionego przez szpital, pozwalającego na zabezpieczenie 
najważniejszych potrzeb. 
 
Pomimo trudnej sytuacji, do końca III kwartału udało się uzyskać korzystny wynik 
finansowy w stosunku do przewidywanego, jednak Dyrektor szpitala podkreśliła, że nie ma 
gwarancji jego utrzymania biorąc pod uwagę wzrost opłat za energię, konserwację i 
naprawę sprzętu oraz wzrost wynagrodzeń. 
 
 
 
Anna Olejniczak-Siara 
Przedstawicielka RM Podkowa Leśna 
Do RS SPSZ w Grodzisku Maz. 
 
 

 
 
 


