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 Iłża dn. 16. 03. 2011 r. 

Protokół nr 2 /2011 

z posiedzenia Rady Społecznej  

SPZZOZ – Szpitala w Iłży  

w dniu 16.03.2011 r.  

 

 W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Społecznej SPZZOZ – Szpital w Iłży  

w następującym składzie: 

1. Zdzisław Kieszkowski  - Przewodniczący, 

2. Andrzej Moskwa – Z-ca Przewodniczącego, 

3. Artur Prokop – Sekretarz, 

4. Zdzisław Dulias – Członek, 

5. Marian Karolik – Członek, 

6. Leszek Dziura – Członek, 

7. Jan Kowalczyk – Członek, 

8. Roman Borek – Członek. 

 

Obecni na posiedzeniu Rady Społecznej: 

1. Zbigniew Deja – Dyrektor Naczelny, 

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

3. Ewa Domagała – Główna Księgowa, 

4. Ryszard Zychla – K-k Działu Obsługi Techniczno- Administracyjnej, 

5. Teodora Bąk – Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, 

6. Anna Borcuch – Przewodnicząca Związku Zawodowego Położnych, 

7.  Barbara Nowak – St. Specjalista ds. Organizacyjnych / Przewodnicząca ZZPAiOSZ, 

8. Ewa Kopciał – Przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, 

9. Robert Mazur – Przedstawiciel Związku Zawodowego Lekarzy.  

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do statutu SPZZOZ – Szpitala w Iłży. 

4. Podjęcie uchwały  w sprawie likwidacji środków trwałych. 
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5. Sprawy różne. 

 

Zaproszenie wraz z porządkiem obrad dostarczono Członkom Rady Społecznej.  

Protokół nr  1/2011 r. z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ– Szpitala w Iłży z dnia 

18.02.2011 r. wraz z projektami uchwał podejmowanych na dzisiejszym posiedzeniu 

Członkowie Rady otrzymali przed rozpoczęciem obrad. 

Otwarcia posiedzenia Rady Społecznej dokonał Przewodniczący Rady – Pan Zdzisław 

Kieszkowski, następnie przywitał Członków Rady, przybyłych na posiedzenie gości oraz 

przedstawicieli Dyrekcji SPZZOZ – Szpital w Iłży.  

 

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), 

stwierdził prawomocność obrad – na 11 Członków Rady, obecnych 8 Członków Rady 

(nieobecni: Pan Andrzej Moskwa, Pan Zbigniew Banaszkiewicz, Pani Małgorzata Kowalska). 

Pan Zdzisław Kieszkowski poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. W 

wyniku głosowania porządek przyjęto jednogłośnie (8 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.  

Związku z brakiem uwag protokół przyjęto jednogłośnie (8 głosów „za”, brak głosów 

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

 

Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do statutu SPZZOZ – Szpitala w 

Ił ży.  

Pan Przewodniczący na wniosek Dyrektora SPZZOZ – Szpitala w Iłży udzielił głosu Pani 

Barbarze Nowak. 

Pani Nowak zapoznała członków Rady z treścią pisma Podsekretarza Stanu w 

Ministerstwie Zdrowia, dotyczącego wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej  komórek 

organizacyjnych, w których funkcjonują Dyspozytorzy Medyczni. – załącznik nr 2 do 

protokołu. 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie 

ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw zadania 
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dyspozytora medycznego zostały uznane za udzielanie świadczeń zdrowotnych. W tej sytuacji 

w Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Pogotowie Ratunkowe powinna być utworzona i wpisana 

do księgi rejestrowej komórka organizacyjna o nazwie dyspozytornia. 

Następnie Pan Przewodniczący otworzył dyskusję. 

W związku z brakiem pytań odczytał projekt uchwały, po czym poddał ją pod głosowanie. W 

wyniku głosowania jednogłośnie (8 głosów „za”, brak głosów „przeciwnych”, brak głosów 

„wstrzymujących się”) podjęto uchwałę Nr  6  /2011 z dnia 16.03.2011 r. w sprawie 

uchwalenia zmian do statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej – Szpitala w Iłży - załącznik nr 3 do protokołu. 

  

Ad. 4 Podjęcie uchwały  w sprawie likwidacji środków trwałych. 

Pan Przewodniczący poprosił o omówienie punktu dotyczącego likwidowanych środków 

trwałych. 

Pan Ryszard Zychla wymienił środki trwałe przeznaczone do likwidacji wg. załączonej 

uchwały. Wyjaśnił, że likwidowane środki trwałe posiadają opinie techniczne wskazujące na 

duże zużycie przedstawionego sprzętu oraz nieopłacalność jego naprawy.  

Po zakończonej wypowiedzi kierownika Działu Obsługi Techniczno-Administracyjnej 

Przewodniczący otworzył dyskusję.  

W związku z brakiem pytań Pan Zdzisław Kieszkowski odczytał projekt uchwały a 

następnie poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jednogłośnie (8 głosów „za”, brak 

głosów „przeciwnych”, brak głosów „wstrzymujących się”) podjęto uchwałę Nr 7/2011 Rady 

Społecznej SP ZZOZ – Szpitala w Iłży z dnia 16.03.2011 roku w sprawie zaopiniowania 

likwidacji środków trwałych  – załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad 5. Sprawy różne. 

Pan Przewodniczący otworzył dyskusję. 

W związku z brakiem pytań podziękował za dzisiejsze spotkanie i zakończył posiedzenie 

Rady Społecznej. 

 Pani Anna Boruch zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego o umożliwienie jej 

zadania pytania. 

Pan Przewodniczący udzielił głosu Przewodniczącej  Związku Zawodowego Położnych. 

Anna Boruch zapytała zebranych, czy posiadają informację w sprawie naszego pogotowia. 

Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Zbigniewa Deję. 
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 Dyrektor SPZZOZ – Szpitala w Iłży powiedział, że według Planu Wojewody 

Mazowieckiego ma powstać 29 rejonów operacyjnych, byłoby dobrze gdybyśmy mogli być 

podwykonawcą dla większego podmiotu tj. Pana Kowalskiego. Według założeń Zespół 

Wyjazdowy „S” zostanie w Iłży, natomiast Zespół Wyjazdowy „P” będzie stacjonował  w 

Skaryszewie. 

Pan p.o. Dyrektora ds. Lecznictwa wskazał, że w dzisiejszym dodatku radomskim do  

Gazety Wyborczej ukazała się informacja w sprawie przeprowadzonej rozmowy z 

Dyrektorem Kowalskim. Do kontraktu podejdzie ten, kto zabezpieczy opiekę doraźną na 

terenie całego regionu tj. Powiatu Radomskiego. Pan Kowalski poddawał pod wątpliwość czy 

będzie możliwe porozumienie z innymi podmiotami. Pani Rzecznik Oddziału Mazowieckiego 

NFZ odniosła się do wyżej przedstawionych wątpliwości i powiedziała, że nie ma przeszkód 

aby takie porozumienia były zawierane. W związku z tym jest szansa współpracy z 

podwykonawcami. Jednakże nie wiadomo czy podmiot który podpisze kontrakt będzie nas 

chciał jako podwykonawcę. 

Pan Popiołek nawiązując do rejonów operacyjnych w województwie mazowieckim, 

zaznaczył że liczba 29 rejonów operacyjnych jest aktualna do lipca 2012 roku. Zakłada się że 

od lipca 2012 roku ma funkcjonować na Mazowszu 5 rejonów operacyjnych. 

Pan Andrzej Moskwa powiedział, że prawdopodobnie Pani Minister Kopacz podpisała 

dokumenty stanowiące o przedłużeniu umów  na świadczenia zdrowotne z zakresu Pogotowia 

Ratunkowego  do końca bieżącego roku. 

Pan p.o. Dyrektora ds. Lecznictwa zaznaczył, że Dyrekcja SPZZOZ – Szpitala w Iłży 

nie posiada żadnych informacji w sprawie aneksowania umów z zakresu ratownictwa 

medycznego.  

Pani Bąk Teodora zaapelowała, aby w razie reorganizacji pogotowia rozważyć 

zatrzymanie  wykwalifikowanego personelu pogotowia. Następnie zapytała o sytuację 

pielęgniarek i położnych zatrudnionych  na podstawie umowy o pracę na czas określony. 

Pan Dyrektor powiedział, że planuje spotkanie z pracownikami szpitala zatrudnionymi 

na podstawie umowy na czas określony celem omówienia warunków zatrudnienia, 

propozycją dyrektora są kontrakty czyli umowy cywilno-prawne. 

Na tym spotkanie zakończono   

 

Sekretarz Rady Społecznej                                                                                    Przewodniczący Rady Społecznej 

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

 

     Artur Prokop                            Zdzisław Kieszkowski 


