
Protokół Nr 124/13 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku 

z dnia 11 marca 2013 r. 

 
 

          W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy 

obecności stanowiącej załącznik do protokołu. 

 
Ad. 1 i 2 
 
Starosta Prudnicki Pan Radosław Roszkowski otworzył obrady, przywitał członków Zarządu 

oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że                      

w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Zarządu tj. 

1. Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski (Przewodniczący Zarządu Powiatu), 

2. Wicestarosta- Józef Skiba (Członek Zarządu Powiatu), 

3. Członek Zarządu- Janusz Siano, 

4. Członek Zarządu- Krzysztof Glombitza, 

5. Członek Zarządu- Czesław Dumkiewicz, 

co stanowi quorum, przy którym Zarząd może obradować i podejmować prawomocne 

uchwały. 

Ponadto, w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli zaproszeni goście tj.: 
- Pan Anatol Majcher- niedawny dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie- 
Koźlu, 
- Przewodniczący Rady Powiatu w Prudniku- Pan Józef Janeczko, 
- Przewodniczący Komisji Zdrowia  (…)- Pan Damian Szepelawy, 
 
Ad. 3 
Starosta przedstawił projekt porządku obrad: 

1.Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2.Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności. 

3.Uchwalenie porządku obrad i poddanie go pod głosowanie. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

 5. Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu 

/Dyrektora Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku. 

6.Sprawy różne 

7. Zamknięcie posiedzenia. 



Starosta zapytał czy są uwagi do porządku. Uwag nie wniesiono, wobec powyższego 

porządek został poddany pod głosowanie  i „jednogłośnie” przyjęty. 

 

Ad.  4 
 
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania, „jednogłośnie”. 
 
 
Ad.5 
 

Starosta Prudnicki- Pan Radosław Roszkowski przywitał zaproszonych gości, 

następnie przypomniał członkom Zarządu Powiatu, iż w związku ze złożoną rezygnacją Pana 

Dariusza Madery z funkcji Prezesa (członka Zarządu) Spółki Prudnickie Centrum Medyczne 

S.A w Prudniku, należy przeprowadzić procedurę wyłaniającą nowego Prezesa Spółki.                 

W związku z powyższym na posiedzenie Zarządu Powiatu został zaproszony kandydat na 

w/w stanowisko-niedawny dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie- Koźlu.- Pan 

Anatol Majcher. Starosta Prudnicki przedstawił kandydata i poprosił o zaprezentowanie 

swojej osoby.  

 

Pan Anatol Majcher podziękował za zaproszenie na posiedzenie Zarządu Powiatu                 

w Prudniku, następnie przedstawił członkom Zarządu przebieg swojej kariery zawodowej.  

Poinformował, że od roku 1999 kierował Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie- 

Koźlu, kierował także ZOZ-em w Głubczycach oraz Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo          

i Psychicznie Chorych w Branicach. Dodał, że napisał i obronił doktorat z medycyny                     

i zarządzania, oraz posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek. 

16.01.2013 r. stracił pracę na skutek nieporozumień ze Starostą Kędzierzyńsko-Kozielskim             

i obecnie szuka pracy. Przyznał, że wstępnie zapoznał się z dokumentami dotyczącymi 

funkcjonowania szpitala PCM S.A w Prudniku. Zauważył, że niewątpliwym atutem Spółki 

jest wynegocjowany 20 mln kontrakt z NFZ-em. Pan Majcher przedstawiając pomysł na 

uzdrowienie sytuacji panującej w Prudnickim szpitalu  poinformował, że w pierwszej 

kolejności należałoby zatrudnić co najmniej 1 lekarza chirurga- gdyż jak zauważył- nie 

wykonuje się zabiegów ukierunkowanych na potrzeby mieszkańców oraz należałoby się 

zastanowić nad wprowadzeniem zabiegów „unikatowych”, których nikt nie wykonuje np. 

leczeniA ran o charakterze przewlekłym. Problemem Spółki jest niewątpliwie świadczenie 

usług komercyjnych na bardzo niskim poziomie, ok. 2%. Jeżeli chodzi o oddział wewnętrzny- 

zwiększenie strony przychodowej poprzez zwiększenie kontraktu nie jest możliwe, gdyż jest 



to zależne od NFZ, dodał, że również widzi tutaj potrzebę zatrudnienia internistów 1-2 

lekarzy o dodatkowej specjalizacji np. diabetolog oraz stworzenie zespołu laparoskopii. 

Uznał, że widzi potrzebę wprowadzenia tanich zabiegów np. na nadczynność tarczycy. Dodał, 

że z dokumentów wynika, że jest bardzo mały kontrakt na ginekologii ( dużo pacjentek z 

pow. prudnickiego ucieka ze szpitala do innych szpitali m.in. do Strzelec Opolskich). Na 

dzień dzisiejszy, nie ma żadnego pomysłu na funkcjonowanie oddziału dziecięcego, który jest 

jednym z bardziej dochodowych w innych jednostkach a w PCM S.A w Prudniku przynosi 

straty. Wprowadzenie ZOL-u  jest bardzo korzystne tylko w przypadku , gdy jest więcej niż 

40 łóżek i należałoby rozszerzyć w tym zakresie usługi komercyjne. Z planów 

inwestycyjnych szpitala na pierwsze miejsce wysuwa się stworzenie bloku operacyjnego, 

który ma pochłonąć ok. 5-6 mln., podkreślił, że inwestycja ta nigdy się nie zwróci, będą to 

utopione pieniądze, gdyż na chwilę obecną wykonuje się zbyt mało zabiegów- lekarze operują 

maksymalnie 4 godziny dziennie, co jest mało opłacalne. Stwierdził, że na pewno należałoby 

utworzyć 2 sale operacyjne wraz z zespołem osobowym. Plany inwestycyjne dostosowane są 

do wymogów szpitala publicznego, nie ukazują gałęzi komercyjnych, które należy rozwijać. 

Dodał, że trzeba zdać sobie sprawę z tego, że pacjenci oczekują nie tylko fachowej opieki 

lekarskiej ale coraz lepszych warunków pobytowych, tutaj widzi możliwość wydzielenia na 

oddziałach sal o wyższym standardzie, co na pewno poprawiłoby samopoczucie 

przebywających w nim pacjentów. Narodowy Fundusz Zdrowia, aby zwiększył kontrakt na 

poszczególne świadczenia medyczne musi dostać od szpitala mocne argumenty, a na chwile 

obecną z tego co się orientuje szpital nigdy nie otrzymał takiego zwiększenia. Następną 

kwestią są sprawy zatrudnienia pracowników w szpitalu tj. ilość osób zatrudnionych do 

wysokości kontraktu. Obecnie jest zatrudnionych 270 osób, co w stosunku do ilości łóżek 

oraz do wynegocjowanego kontraktu, daje prawie 50-60% kosztów, reszta środków,  która 

zostaje z kontraktu zostaje przeznaczona na zakup np. lekarstw, opłacenie rachunków za 

media itp. i tak naprawdę niewiele z tej kwoty pozostaje na inwestycje.  

Aby nastąpił rozwój Spółki należy sprecyzować, co chcemy w szpitalu zrobić, jakie 

usługi wprowadzić, w pierwszej kolejności. Niewątpliwie, należałoby zlecić wykonanie 

studium wykonalności- tj. dokładną analizę ekonomiczną, techniczną i strategiczną, która 

pozwoli dokładnie oszacować wartość Spółki i jej potrzeby, gdyż obecnie wiemy tylko tyle, 

że potrzeba jest wpompowania ok. 9 mln na dostosowanie pomieszczeń szpitala do ściśle 

określonych wymogów jakie narzuciła ustawa z dnia 1 lipca 2012 r. o działalności leczniczej. 

Wiemy również wszyscy, że czasu pozostało niewiele tj. do końca 2016 r. aby dostosować 

działalność medyczną do wspomnianych wymogów. Obecnie w PCM S.A zakupione ma być 



urządzenie RTG, są duże obawy, czy konfiguracja aparatu dostosowana będzie do potrzeb 

szpitala, nie tylko dzisiejszych, ale i przyszłych. Podsumowując zaznaczył, że należy 

niewątpliwie podkreślić, że Powiat Prudnicki podjął odważną i mądrą decyzję przekształcając 

SP ZOZ w Spółkę.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Prudniku Pan Józef Janeczko zapytał Starostę 

Prudnickiego, czy zostały przeprowadzone rozmowy z właścicielami Optimy Medycyna S.A  

na temat ewentualnego powołania Pana Anatola Majchera na stanowisko Prezesa PCM.S.A                        

w Prudniku? 

 

Starosta Prudnicki poinformował, że takie rozmowy miały miejsce, dodał, że nie 

odczuliśmy ze strony Optimy jakiejś niechęci w stosunku do osoby Pana Majchera, co więcej 

Pan Majcher również odbył taką rozmowę z przedstawicielami Optimy. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Prudniku Pan Józef Janeczko zapytał zaproszonego 

gościa czy na chwilę obecną jest do dyspozycji i może podjąć pracę w każdym czasie? 

 

Pan Anatol Majcher poinformował, że popołudniami pracuje od godz. 1530- 23/2400          

w prywatnej firmie żony i kolegi.  

 

Wicestarosta Pan Józef Skiba wspomniał, że wkrótce zostanie ogłoszony konkurs na 

dyrektora ZOZ w Kędzierzynie- Koźlu i zapytał, czy  w związku z tym,  ma jakieś plany? 

 

Pan Anatol Majcher odpowiedział, że planuje wystartować w konkursie na dyrektora 

ZOZ  w Kędzierzynie- Koźlu, jednakże, jeżeli otrzyma powołanie na stanowisko Prezesa 

PCM. S.A w Prudniku, tutaj podejmie pracę. Zaznaczył, że jeżeli zostanie zatrudniony na 

pewno nie po to, aby za pół roku zrezygnować.  

 

Wicestarosta Pan Józef Skiba zapytał, czy zakłada możliwość podjęcia pracy                    

i  w  PCM- ie i w szpitalu w Kędzierzynie- Koźlu? 

 

Pan Anatol Majcher odpowiedział, że na dzień dzisiejszy została powołana komisja 

konkursowa, której skład osobowy został pozytywnie zaopiniowana przez Wojewodę 

Opolskiego i należy się spodziewać, że lada chwila zostanie ogłoszony konkurs. Zaznaczył 



tylko, że wcześniej był już dyrektorem 3 jednostek jednocześnie ( w Kędzierzynie- Koźlu, 

Głubczycach i w Branicach). 

 

Członek Zarządu Powiatu Pan Czesław Dumkiewicz poinformował, że wszyscy 

obecni na spotkaniu doskonale wiedzą, że szpital w Kędzierzynie- Koźlu jest jednym                     

z lepszych na Opolszczyźnie, a Pan Majcher jest bardzo dobrym menadżerem i zarządcą, stąd 

pytanie: co się stało, że został Pan odwołany ze stanowiska dyrektora ZOZ-u                                

w Kędzierzynie- Koźlu? 

 

Pan Anatol Majcher poinformował, że przyczyną odwołania go ze stanowiska 

dyrektora ZOZ- u w Kędzierzynie- Koźlu na pewno nie były „rozgrywki polityczne”, doszło 

do nieporozumienia ze Starostą Kędzierzyńsko- Kozielskim i dlatego została podjęta decyzja 

o odwołaniu. 

 

Starosta Prudnicki Pan Radosław Roszkowski dodał, że współpraca z Panem 

Majcherem nie należy do najłatwiejszych, zresztą sam tego nie ukrywa. 

 

Członek Zarządu Powiatu Pan Czesław Dumkiewicz poprosił o krótką informację na 

temat jego zatrudnienia w szpitalach: w Głubczycach oraz w Branicach. 

 

Pan Anatol Majcher poinformował, że będąc dyrektorem ZOZ-u w Kędzierzynie- 

Koźlu oraz szefem szpitala w Branicach przystąpił do konkursu na dyrektora szpitala                      

w Głubczycach, który wygrał i został z nim podpisany kontrakt menadżerski. Dodał, że 

szpital w Głubczycach był na skraju bankructwa, przejął go z 8 mln długiem, został 

przeprowadzony program cięć wydatków, niestety z powodu różnic poglądowych opcji 

politycznej, która wtedy rządziła zrezygnował z pracy w Głubczycach. Jeżeli zaś chodzi               

o kierowanie szpitalem w Branicach nie wszystkim podobał się pomysł przyłączenia go do 

ZOZ-u w Kędzierzynie-Koźlu, jak i pomysł sprzedania szpitalnego gospodarstwa                           

rolnego w Michałkowicach (Sejmik prawdopodobnie w ten sposób chciał pokryć w ten 

sposób długi szpitala). 

 

Członek Zarządu Powiatu- Pan Czesław Dumkiewicz zapytał, czy praca w szpitalu               

w Branicach a raczej jej zakończenie wpłynęło na zmianę stosunków Zarządu Województwa 

względem jego osoby? 



 

Pan Anatol Majcher odpowiedział, że słyszał o różnych anegdotach z tym związanych, 

jednakże nigdy nie odczuł  złych stosunków współpracując z Zarządem Województwa. 

 

Starosta Prudnicki Pan Radosław Roszkowski przyznał, że dla Powiatu szpital                             

w Głubczycach stał się niewygodną konkurencją, głównie z powodu przechwytywania 

lekarzy proponując im bardzo wysokie wynagrodzenia- ponoć znacznie wyższe niż                    

w innych szpitalach, poza tym szpital wykazał ponad 500 tys. zysku. Następnie zapytał Pana 

Majchera, czy może powiedzieć z czego to wynika? 

 

Pan Anatol Majcher poinformował, że wie, iż w Głubczycach wynagrodzenia lekarzy 

są najwyższe ze wszystkich szpitali na Opolszczyźnie. Natomiast, jeżeli chodzi o ich 

zobowiązania wymagalne, status ( chodzi o wskaźniki płynności) nie poprawiły się. 

Osiągnięcie 500 tys. zysku prawdopodobnie może wynikać z innego sposobu naliczania 

parametrów zysku do straty, może być ton również wynikiem przeprowadzenia drastycznej 

redukcji etatów, gdyż z początkiem 2012 r. zostało zwolnionych 50-70 osób, być może to 

doprowadziło do tego zysku. Natomiast, czy szpital w Głubczycach stanowi konkurencję- 

tego nie jest w stanie ocenić. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (…) Radny Damian Szepelawy zapytał, czy był              

w szpitalu,  a jeżeli tak, to jak na „ pierwszy rzut oka” ocenia jego funkcjonowanie? 

 

Pan Anatol Majcher poinformował, że był w  szpitalu i przeszedł przez wszystkie 

oddziały, jedno rzuciło mu się w oczy, bardzo mała liczba lekarzy oraz poziom obsługi 

personelu średniego w stosunku do pacjentów, który określiłby wręcz jako fatalny, nikt z 

personelu się nie uśmiecha, nikt nie oferuje pomocy. Stwierdził, że pierwszy raz z czymś 

takim się spotkał. 

 

Radny Damian Szepelawy dodał,  że niestety to co zauważył w prudnickim szpitalu 

jest to przykre ale prawdziwe i dużo pracy będzie trzeba włożyć, aby przede wszystkim 

nastawienie do pacjenta się zmieniło. Ponadto, zapytał, czy doktor ma jakieś plany odnośnie 

oddziału wewnętrznego? 

 



Pan Anatol Majcher odpowiedział, że rozmawiał już z kilkoma lekarzami, którzy 

posiadają dwie specjalizacje i wstępnie są zainteresowane pracą w prudnickim szpitalu, 

ponadto, chciałby nawiązać współpracę i pozyskać anestezjologa, gdyż ma wiedzę, że poziom 

kwalifikacji jest w PCM-e niski. 

 

Radny Damian Szepelawy zapytał, a co z lekarzami na chirurgii, czy ma pomysł 

ściągnięcia lekarzy tej specjalizacji? 

 

Pan Anatol Majcher poinformował, że również podjął wstępną rozmowę z doktorem 

Szczepanowskim bardzo dobrym chirurgiem naczyniowym. Jednakże nie tylko w brak 

wykwalifikowanej kadry lekarskiej jest słabą stroną szpitala, ale również brak systemu 

zarządzania jakością ISO ukierunkowanego na zapewnieniu wysokiego standardu opieki 

medycznej, zaangażowania personelu oraz ciągłe doskonalenie jego świadomości w dążeniu 

do zapewnienia i utrzymania jakości świadczonych usług zdrowotnych- dodał, że jest to dla 

niego czymś niewyobrażalnym.  

 

Radny Damian Szepelawy zapytał, czy otrzymał informację z kadr, jak na chwilę 

obecną wygląda zatrudnienie i ilu spośród zatrudnionych 270 pracowników szpitala to 

emeryci? 

 

Pan Anatol Majcher poinformował, że z uwagi na ochronę danych osobowych  nie 

otrzymał, bo nie mógł otrzymać pełnej informacji na temat osób zatrudnionych w Spółce,  

 

Członek Zarządu Powiatu Pan Janusz Siano stwierdził, że wyobrażenia                             

i przemyślenia doktora na temat szpitala są spójne z tymi, które mają członkowie Zarządu, 

dodał, że największym niewątpliwie wyzwaniem będzie czynnik ludzki – obsługa petenta nie 

jest na najwyższym poziomie i wszyscy doskonale zdają sobie z tego sprawę, również braki 

odnośnie sprzętu i kadry są widoczne, zatem zapytał Pana Majchera, jak będzie próbował 

rozwiązać ten problem? 

 

Pan Anatol Majcher poinformował, że niewątpliwie będzie trudno dotychczasowemu 

personelowi zmienić nawyki, przyzwyczajenia, ale każdy będzie musiał zostać 

poinformowany czego się od niego oczekuje, jakie konsekwencje będą za wykonanie a jakie 

za niewykonanie poleceń, nikt nikomu łaski nie robi, i nie będzie robił, ale na pewno na 
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