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Iłża dn. 17. 05. 2011 r. 

Protokół nr 1/IV/2011 

z posiedzenia Rady Społecznej  

SPZZOZ – Szpitala w Iłży  

w dniu 17.05.2011 r.  

 

 W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Społecznej SPZZOZ – Szpital w Iłży  

w następującym składzie: 

 

1. Zdzisław Dulias  - Przewodniczący, 

2. Andrzej Moskwa – Zastępca Przewodniczącego, 

3. Andrzej Pałka – Sekretarz, 

4. Leszek Dziura – Członek, 

5. Jan Jeżmański – Członek, 

6. Karol Burek – Członek, 

7. Marian Karolik – Członek, 

8. Zdzisław Mroczkowski – Członek, 

9. Paweł Głowacki – Członek, 

10. Tadeusz Sulima – Członek. 

(nieobecny Pan Zbigniew Banaszkiewicz – Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego). 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1. 

 

Obecni na posiedzeniu Rady Społecznej: 

 

1. Mirosław Ślifirczyk – Starosta Radomski, 

2. Piotr Kozubek – p.o. Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. 

3. Kieszkowski Zdzisław – Przewodniczący Rady Społecznej w latach 2007 – 2011, 

4. Zbigniew Deja – Dyrektor Naczelny, 

5. Mirosław Popiołek – p.o. z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa 

6. Ewa Domagała – Główna Księgowa, 

7. Barbara Nowak – St. Specjalista ds. Organizacyjnych. 
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Na wstępie Pan Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie, następnie wyraził słowa 

uznania dla  Członków Rady ustępującej, składając na ręce Pana Zdzisława 

Kieszkowskiego  podziękowanie za dotychczasową pracę społeczną. 

Zgodnie z posiadaniem uprawnienia przewodniczenia  Radzie lub upoważnienia do 

pełnienia tej funkcji wyznaczonej osoby, Pan Starosta upoważnił Radnego Zdzisława 

Duliasa do przewodniczenia nowo powołanej Radzie. Następnie wręczył nominację 

Przewodniczącemu oraz Radnym którzy zostali powołani odczytaną przez Pana Starostę 

uchwałą Nr 74/VII/ 2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: 

powołania składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole 

Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży – załącznik Nr 2.   

Pan Starosta powiedział, że oczekuje współpracy która przyczyni się do podejmowania 

trafnych decyzji i znajdywania optymalnych rozwiązań dla szpitala i jego pacjentów. 

Uprzedził wybraną Radę, że czeka nas dużo pracy ze względu na przygotowywane zmiany 

w ochronie zdrowia. Istotną kwestią dla szpitali posiadających kłopoty finansowe ( szpital 

w Iłży jest jednym z nich) jest to, że konsekwencje ponosi organ założycielski, który 

zgodnie z wprowadzonymi przepisami będzie zobowiązany do pokrycia straty. Taka 

sytuacja sprawi, że trzeba będzie zastanowić się, co zrobić z takim zakładami jak zoz  

w Iłży i zoz w Pionkach. 

Starosta życzy członkom Rady w pracy sukcesu  i rozsądku w podejmowanych 

decyzjach 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Społecznej Pan Zdzisław Dulias. 

Podziękował Staroście Panu Mirosławowi Ślifirczykowi za zaufanie jakim został 

obdarzony. Również podziękował  ustępującemu Przewodniczącemu Panu Zdzisławowi 

Kieszkowskiemu. 

Pan Andrzej Moskwa zwrócił uwagę na zapisy  w/w uchwale Rady Powiatu dotyczące 

personalnego wskazania funkcji Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady 

Społecznej. Zgodnie z Regulaminem Rady  wyboru Zastępcy Przewodniczącego   

i Sekretarza winna dokonać na pierwszym posiedzeniu nowo powołana Rada Społeczna. 

Podziękował Panu Staroście za zaufanie i powierzenie funkcji Zastępcy Przewodniczącego 

jednak proponuje, aby upewnić się co do prawidłowości wyznaczenia tych funkcji  

i w związku z powyższym utrzymania  ważności i umocowania prawnego podejmowanych 

uchwał. 
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Pan Jeżmański zaznaczył, że wyłonienie Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza 

Rady Społecznej w uchwale Rady Powiatu powołującej skład Rady, może być przyczyną 

uchylenia jej przez wojewodę.  

Pan Zdzisław Kieszkowski potwierdził wyżej przedstawione obawy zaznaczając, że 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w uchwale Rady Powiatu powołuje się 

przewodniczącego, którym jest starosta lub osoba przez niego wyznaczona oraz członków: 

przedstawiciela wojewody, przedstawicieli wybranych przez Radę Powiatu. 

Pan Andrzej Moskwa zaproponował dokonanie wyboru prezydium Rady na 

dzisiejszym spotkaniu. 

Pan Starosta przyznał, że w uchwale Rady Powiatu przypisano funkcje Zastępcy 

Przewodniczącego i Sekretarza jednak kolizja z zapisami w statucie może wynikać  

z nieprawidłowych regulacji w statucie Szpitala. 

Pan Zdzisław Kieszkowski potwierdził istnienie w Regulaminie Rady Społecznej 

zapisów dotyczących powołania prezydium, którego dokonuje się na pierwszym 

posiedzeniu Rady Społecznej. Zaproponował, aby na dzisiejszym spotkaniu Rada 

Społeczna dokonała wyboru tych samych osób, co w uchwale Rady Powiatu na Zastępcę 

Przewodniczącego oraz Sekretarza i przyjąć to w formie uchwały. 

Pan Starosta zwrócił się z prośbą do Członków Rady o przyjęcie w formie uchwały 

wyłonionego prezydium. Zobowiązał się do przyjęcia takiej formuły, która będzie zgodna  

z obowiązującym prawem. 

 

Pan Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad; 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej; 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpitala 

w Iłży; 

4. Sprawy różne. 

 

W związku z zamiarem opuszczenia posiedzenia Rady przez Pana Zdzisława 

Kieszkowskiego Pan Zbigniew Deja poprosił Przewodniczącego Rady o umożliwienie 

złożenia podziękowania ustępującej Radzie w imieniu SPZZOZ – Szpitala w Iłży. 
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Pan Kieszkowski przyjął podziękowanie za pracę Rady Społecznej następnie podziękował za 

współpracę, życząc nowo wybranej Radzie sukcesów w pełnieniu powierzonych 

obowiązków. 

Po złożeniu podziękowania Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności 

(załącznik nr 1 do protokołu), stwierdził prawomocność obrad – na 11 Członków Rady, 

obecnych 10 Członków Rady (nieobecny Pan Zbigniew Banaszkiewicz) następnie poprosił o 

przegłosowanie wyżej proponowanego porządku obrad. W wyniku głosowania porządek 

obrad przyjęto jednogłośnie (10 głosów „za”, brak głosów „przeciwnych”, brak głosów 

„wstrzymujących się”). 

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej. 

Podejmując kolejny punkt porządku, Przewodniczący wniósł o głosowanie w sprawie 

przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ – Szpital w Iłży  

oraz protokołu z przeprowadzonych rozmów z Członkami Rady Społecznej SPZZOZ – 

Szpitala w Iłży w dniu 19.04.2011 r. w przedmiocie wykorzystania środków finansowych  

z dotacji celowej – pochodzącej ze Starostwa Powiatowego w Radomiu. 

 W związku z brakiem uwag protokoły przyjęto jednogłośnie (11 głosów „za”, brak 

głosów „przeciwnych”, brak głosów „wstrzymujących się”). 

 

Ad 3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza 

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – 

Szpitala w Iłży. 

Pan Przewodniczący poprosił o zgłoszenie kandydatur na pełnienie funkcji Zastępcy 

Przewodniczącego i Sekretarza. 

Pan Marian Karolik zgłosił Pana Andrzeja Moskwę na Zastępcę Przewodniczącego 

Rady Społecznej. 

Pan Leszek Dziura zgłosił Pana Andrzeja  Pałkę na Sekretarza Rady Społecznej. 

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem innych propozycji, 

Pan Dulias poprosił o głosowanie w powyższej sprawie.  

W wyniku głosowania Pan Andrzej Moskwa został wybrany na Zastępcę Przewodniczącego 

Rady Społecznej (10 głosów „za”, brak głosów „przeciwnych”,  1 głos „wstrzymujący się”), 

Pan Andrzej Pałka został wybrany na Sekretarza Rady Społecznej (10 głosów „za”, brak 

głosów „przeciwnych”,  1 głos „wstrzymujący się”) – w załączeniu uchwała uchwała nr 1/ IV 

/2011 Rady Społecznej SPZZOZ – Szpitala  w Iłży z dnia 17 .05. 2011 r. w sprawie wyboru 
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Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Społecznej  Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpitala w Iłży (załącznik nr 3).  

 

Ad 4. Sprawy różne. 

Pan Przewodniczący porosił Pana Dyrektora o przygotowanie dla wszystkich członków  

kserokopii Regulaminu Organizacyjnego Rady Społecznej. Kserokopie zostaną udostępnione 

na następnym posiedzeniu.  

Pan Dulias otworzył dyskusję. 

Pan Dyrektor złożył podziękowanie Panu Staroście za przybycie na dzisiejsze spotkanie  

po czym powitał nowo wybranych członków Rady  Społecznej. 

Pan Starosta przybliżył zasady współpracy z Radą Społeczną zaznaczył, że podejmowane 

uchwały będą posiadać rangę opiniodawczą, jeżeli nie będzie trudności w funkcjonowaniu 

jednostki praca Rady nie będzie wymagała trudnych decyzji jednak w skomplikowanych 

sytuacjach może wystąpić potrzeba podejmowania trudnych, niepopularnych i drastycznych 

decyzji w sprawie losu szpitala. Zwracając uwagę na skład Rady w którego grono weszło 

sześciu Członków Rady ustępującej można być przekonanym, co do doświadczenia  

i twórczego działania tej Rady. Przyszły rok tj. 2012 będzie rokiem trudnym w działalności 

szpitala i rady. Powiat będzie zobowiązany do pokrycia straty szpitali. Utrzymująca się strata 

może przyczynić się do konieczności podjęcia niepopularnych decyzji, dlatego należy zrobić 

wszystko, aby wynik szpitala był lepszy. Starosta omawiając sytuację szpitali zauważył, że 

szpitale powiatowe lepiej sobie radzą od szpitali wojewódzkich, jednak wśród powiatowych 

szpitali są takie których wynik finansowy jest lepszy od wyniku Szpitala w Iłży (np. Szpital  

w Przysusze). 

 Pan Mirosław Popiołek potwierdził, że wynik szpitala w Przysusze może być lepszy 

ponieważ znajduje się tam tylko 2 oddziały: wewnętrzny i neurologiczny jest ZOL, 

Pogotowie Ratunkowe i Podstawowa Opieka Zdrowotna. Zwrócił uwagę że  dla tego rodzaju 

świadczeń zdrowotnych jest korzystna kontraktacja w NFZ. Natomiast Szpital w Iłży jest 

szpitalem wieloprofilowym niektóre oddziały generują stratę np. Oddział Anestezjologii  

i Intensywnej Terapii, ale bez tego oddziału nie mógłby funkcjonować Oddział Chirurgii 

Ogólnej, Oddział Ginekologiczno – Położniczy. 

Pan Starosta powiedział, że można posługiwać się wieloma argumentami, jednak sedno 

sprawy zawiera się w zmianie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Szpitali. Od 

2012 roku obowiązek pokrycia straty szpitala będzie dotyczył organu założycielskiego. Jeśli 
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właściciel pokryje stratę Szpital będzie funkcjonował jednak jeśli tak się nie stanie będzie 

podlegał prywatyzacji. 

Powiat Radomski posiada w strukturze 2 szpitale, kumulacja strat może być nie do 

udźwignięcia przez budżet Powiatu.  

Pan Dyrektor zwrócił uwagę, że szpital nie jest nastawiony na zysk zaznaczył, że od 3 

lat utrzymuje się taka sama stawka za punkt tj. 51 złotych. Ze względu na niekorzystną 

kontraktację są oddziały które z założenia generują stratę. Dyrektor chciałby utrzymać tę 

jednostkę w dotychczasowej strukturze jednak już dziś wie że w przyszłym roku nie będzie 

Pogotowia Ratunkowego, co przyczyni się do zmniejszenia przychodu naszego zakładu. 

 Celem lepszego wykonania planu  oraz przyciągnięcia pacjentów organizowane są 

spotkania z lekarzami i personelem średnim. Staramy się zwiększać przychody i zmniejszać 

koszty. 

Pan Dyrektor Mirosław Popiołek poprosił, aby zwrócić uwagę że szpital według 

ustawy nie jest utworzony do wypracowywania zysku natomiast spółka prawa handlowego 

utworzona jest wyłącznie dla zysku. W związku powyższym wszystko co przynosi stratę 

podlega likwidacji a więc oddziały szpitala i poradnie przynoszące stratę będą likwidowane. 

 Pan Starosta wyjaśnił, że nie ma formy prawnej, która w pełni wskazuje na to, że szpital 

będzie inaczej funkcjonował, co do pacjenta zakład musi wykonywać postanowienia 

kontraktu które zawarte są również dla szpitali publicznych. Kontrakt będzie podstawą 

utrzymania firmy. 

Pan Jan Jeżmański zwrócił uwagę na uciążliwość niektórych zapisów w kontrakcie, 

wyraził obawę, co do działań reformy ochrony zdrowia. Podał przykład świadczeń 

zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej  opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Przyznanie 

jednego kontraktu na  w/w świadczenia w obwodzie Iłży i Pionek jest dużą uciążliwością dla 

pacjentów. Pacjent z Iłży ma jechać do Pionek do lekarza? Pacjent lub pielęgniarka,  czy 

lekarz ma do pokonania duże odległości celem udzielenia lub skorzystania ze  świadczeń 

zdrowotnych. 

Kolejną obawą jest to, że przystępując do konkursu ofert szpital w Iłży jak i wiele 

innych szpitali nie będzie kontraktować potrzebnych  dla mieszkańców  świadczeń 

medycznych lecz te, które będą przynosić zysk. Mamy przykłady tworzenia z oddziałów 

szpitalnych  generujących stratę Zakłady Opiekuńczo- Lecznicze. 

Pan Starosta powiedział, że reforma ochrony zdrowia może się nie podobać ale 

jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. Odnosząc się do zmian w Pogotowiu 

Ratunkowym wiadomym jest, że wynikają one z planu wojewódzkiego zatwierdzonego przez 
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wojewodę. zespół wyjazdowy „S” zostaje w Iłży, zespół wyjazdowy „P” będzie  

w Skaryszewie analogicznie w Pionkach zostaje „S” natomiast „P” będzie w Jedlni Letnisko. 

W tej sprawie wystosowano petycje, które jak wiadomo nic nie zmieniły w tej sprawie. 

Cały obszar powiatu obsługiwany będzie przez Pogotowie Radomskie. Pacjenta nie 

interesuje, kto obsługuje Pomoc Doraźną pacjent oczkuje, aby karetka przyjechała szybko  

i udzieliła pomocy. Jednak dla nas nie jest obojętne, kto na tym będzie zarabiał, Szpital w Iłży 

czy pogotowie Radomskie. 

Pan Starosta odniósł się również do nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, zwrócił 

uwagę że pacjent z Iłży nie musi jechać do Pionek, aby skorzystać z pomocy.  

Pomocy lekarskiej może udzielić lekarz Pogotowia Radomskiego, ponieważ ono ma 

obowiązek udzielenia pomocy wszystkim zgłaszającym się pacjentom Powiatu Radomskiego. 

Natomiast jeśli pacjent zadzwoni z prośbą o przysłanie zespołu wyjazdowego celem zrobienia 

zastrzyka lub wezwać do lekkiego schorzenia wówczas pogotowie ma prawo odesłania 

pacjenta do Pionek (do nocnej i świątecznej opieki) ponieważ tylko Pionki mają podpisany 

kontrakt na tego rodzaju świadczenia. Gdy pacjent zgłosi taką  potrzebę skorzystania z usługi  

lekarz przyjedzie i jej udzieli. 

Pan Jan Jeżmański powiedział, że pacjenci skarżą się na brak możliwości skorzystania  

w ramach nocnej i świątecznej pomocy z usług Pogotowia. Jest tam napis wskazujący na to, 

że mieszkańcy spoza Radomia  korzystają z pomocy świątecznej w Pionkach. 

Pan Starosta rozmawiał w tej sprawie z Panem Kowalskim - Dyrektorem Pogotowia  

w Radomiu który wyjaśnił że przekazują informację zgłaszającym się pacjentom  

o skorzystaniu z pomocy medycznej w Pionkach, jednak jeśli pacjent chce udzielenia pomocy 

w stacji Pogotowia Radomskiego taką pomoc uzyskuje. 

Pan Jeżmański podał przykład matki z małym dzieckiem które w ramach nocnej  

i świątecznej pomocy potrzebowało udzielenia porady lekarskiej niestety pogotowie 

radomskie nie udzieliło jej. Pojechała więc na Izbę Przyjęć szpitala wojewódzkiego tam też 

nie udzielono pomocy odsyłając ją do Pionek.   

Pan Starosta wyjaśnił, że Pan Kowalski otrzymuje z NFZ –tu pieniądze (w ramach 

usług świątecznych) tylko za mieszkańców Radomia powiedział, że lepszym rozwiązaniem 

byłoby  gdyby pieniądze płynęły za pacjentem. 

Pan Dulias podzielił się swoim doświadczeniem w Pogotowiu Radomskim. W ramach 

świątecznej pomocy chciał skorzystać z porady lekarskiej jednak usłyszał, aby zgłosił się do 

Pionek, nie skorzystał z propozycji i nadal prosił o udzielenie pomocy w pogotowiu 

radomskim, ale odmówiono sugerując że udzielają pomocy mieszkańcom Radomia. Pan 
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Dulias pyta czy gdyby przyjechał pacjent ze Szczecina i poprosił o udzielenie pomocy też 

byłby odesłany?    

Pan Andrzej Moskwa zauważył, że podstawowym problemem w ochronie zdrowia jest 

brak pieniędzy rząd ich szuka wszędzie, dlatego i w Narodowym Funduszu Zdrowia będzie 

ich coraz mniej. 

 Pan Starosta podsumowując dzisiejsze spotkanie powiedział że przyszły rok będzie trudny  

nie można zostać przy tym co zastaliśmy ponieważ czasy zmieniają się i należy dostosować 

się do otaczającej rzeczywistości. Jeżeli szpital będzie funkcjonował w podobny sposób do 

innych to nie będzie można kwestionować jego działalności natomiast jeśli będzie  

w zdecydowanie  gorszej sytuacji od innych zawsze mogą pojawić się głosy, które będą 

chciały wprowadzić zmiany. Największa odpowiedzialność i trudne zadania spoczywają na 

Dyrektorze Szpitala. 

Pan Przewodniczący Zdzisław Dulias zwrócił się do Pani Barbary Nowak z prośbą  

o zebranie numerów telefonów od członków Rady. 

Kończąc dzisiejsze posiedzenie złożył gratulacje Członkom Rady, życząc owocnej pracy w na 

rzecz SPZZOZ – Szpitala w Iłży.  

 

Na tym spotkanie zakończono.   

 

 

Protokołowała  Starszy Specjalista 

                        ds. organizacyjnych 

                        mgr Barbara Nowak 

 

 

 

 

Sekretarz Rady Społecznej                                                                                    Przewodniczący Rady Społecznej 

SP ZZOZ – Szpital w Iłży            SP ZZOZ – Szpital w Iłży 

 

     Andrzej Pałka                               Zdzisław Dulias  

 


