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Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów 
tel. (0-71) 380-58-01, fax. (0-71) 389-27-99 

e-mail: sekretariat@pcm-wolow.pl, www.pcmwolow.pl 
_______________________________________________________________ 

 
Wołów, dnia 6 sierpnia 2021r. 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. krytycznie i z przykrością przyjmuje 
napływające do Spółki z przestrzeni publicznej wiadomości o rzekomych nieprawidłowościach 
w funkcjonowaniu Izby Przyjęć w Brzegu Dolnym, zarzucanych na kanwie opisywanych w gazecie KURIER 
GMIN oraz mediach społecznościowych wydarzeń z 28.07.2021r. 
 
Mając na względzie powyższe, Spółka kategorycznie zaprzecza stawianym zarządowi i jej pracownikom 
zarzutom niedopełnienia obowiązków w udzieleniu świadczeń zdrowotnych, bowiem nie polegają one 
na prawdzie, a działania te zmierzają jedynie do szkalującego naruszania dóbr osobistych spółki jak 
i poszczególnych lekarzy, co przy braku zaniechania zimplikuje podjęcie stosownych kroków prawnych. 
 
W gwoli wyjaśnienia szerszej opinii publicznej, a przede wszystkim pacjentom Spółki i mieszkańcom 
Powiatu Wołowskiego, zaistniałego tematu, wskazać należy, co następuje: 
 

1) Izba Przyjęć w Brzegu Dolnym nie wykonuje świadczeń zdrowotnych dedykowanych dzieciom, 
bowiem spółka nie posiada w swoim zakresie usług zarówno pediatrii jak i chirurgii dziecięcej. 
Zaopatrzenie dziecięcych pacjentów powinno odbywać się  tylko w nagłych przypadkach 
ratujących życie i zdrowie, a w każdym innym przypadku jest przejawem indywidualnej 
i aprobowanej etycznie decyzji lekarza wykraczającego poza zakres swoich obowiązków. 
W opisywanej medialnie historii nie doszło do odesłania pacjenta bez udzielenia pomocy, 
a oczekiwanie na świadczenie było podyktowane obłożeniem pracą w oddziale chirurgicznym i 
w izbie. Przeciążenie c systemu służby zdrowia można zliczyć w całym województwie 
dziesiątkami zamkniętych oddziałów, zawieszonych SOR-ów i ponad 12- godzinnymi 
oczekiwaniami na lekarza i to we wrocławskich ośrodkach klinicznych. 
 

2) Do dnia dzisiejszego do Zarządu Spółki nie wpłynęła żadna indywidualna skarga, która ze 
względu na wszystkie procedury prawo- medyczne spółki, w tym ochronę danych osobowych 
i danych wrażliwych pacjentów, pozostaje jednym trybem przeprowadzenia postępowania 
kontrolnego w konkretnej sprawie. 

 
3) Twierdzenia o oczekiwaniu pacjentów na przyjęcie w Izbie Przyjęć z powodu rzekomego 

lenistwa, niechęci lub braku empatii personelu medycznego ilustrują ignorancję autorów tychże 
wypowiedzi na temat pracy każdego z lekarzy spółki, obłożenia pracy oddziału i ilości 
zaopatrywanych pacjentów w ciężkich, ostrych stanach. Powyższe stanowi również efekt 
wznowienia pracy oddziału chirurgicznego, co w skali ostatnich miesięcy dało rezultat około 100 
zabiegów chirurgicznych w miesiącu. 
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4) Zarząd wbrew prasowym doniesieniom nie „ nabrał wody w usta” tylko konsekwentnie 

podtrzymuje stanowisko, że nie będzie udzielał odpowiedzi i żadnych komentarzy do prasy, 
która nie respektuje ustawy Prawo Prasowe, tj. nie autoryzuje wypowiedzi, nie zamieszcza 
sprostowań prasowych, a nadto redaguje materiały w celu uzyskania koniunkturalnej 
propagandy swoich fundatorów, z pominięciem zasad bezstronności i obiektywizmu 
dziennikarskiego. 
 

5) Z niepokojem przyjąć również należy dostrzeganą przez Zarząd spółki fikcyjność wielu wpisów na 
rozlicznych forach internetowych, w których celowo hejtowana jest działalność spółki na terenie 
Brzegu Dolnego przez osoby, które podszywają się pod pacjentów PCM, względnie podejmują 
działania dla osiągnięcia poszczególnego celu propagandowo- politycznego. 
 
  

6) Z jeszcze większym zaskoczeniem Zarząd przejmuje publiczne oświadczenia wspólnika spółki 
Gminy Wołów, który pomimo prawomocnego przegrania postępowania sądowego o uchylenie 
uchwały dotyczącej planu restrukturyzacji spółki ( sygn. akt Sądu Okręgowego we Wrocławiu X 
GC 269/20) w dalszym ciągu publicznie oponuje działaniom naprawczym spółki, a nadto 
wprowadza w błąd opinię publiczną co do udzielania świadczeń medycznych przez szpitale spółki 
na rzecz dziecięcych pacjentów, deprecjonuje pracę personelu medycznego podważając we 
wszystkich ww. zakresach zaufanie mieszkańców i pacjentów do służby zdrowia. Zarząd spółki 
uprasza się o niewykorzystywanie pacjentów, lekarzy i całego mozolnie budowanego 
dobrostanu spółki do walki politycznej, jednocześnie zobowiązując się do zwiększenia wszelkiej 
kontroli i dbałości o coraz wyższą jakość świadczonych usług medycznych. 

 
 

 
 

Piotr Burdach 
Prezes Zarządu  

PCM w Wołowie sp. z o.o. 
 


