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                   Iłża, dn. 16.07.2012r. 

 

Protokół Nr 7/IV/2012 

z posiedzenia Rady Społecznej 
SPZZOZ – Szpitala w Iłży w dniu 28.06.2012r. 

 
 

 W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Społecznej SPZZOZ - Szpital              
w Iłży w następującym składzie: 
 

1. Zdzisław Dulias – Przewodniczący 
2. Andrzej Moskwa – Z-ca Przewodniczącego 
3. Andrzej Pałka – Sekretarz 
4. Leszek Dziura  – Członek 
5. Karol Burek - Członek 
6. Marian Karolik – Członek 
7. Zdzisław Mroczkowski - Członek 

 (nieobecni: Pan Zbigniew Banaszkiewicz, Pan Jan Jeżmański, Pan Paweł Głowacki,            
Pan Tadeusz Sulima). 
 

Obecni na posiedzeniu Rady Społecznej: 
 

1. Zbigniew Deja – Dyrektor Naczelny 
2. Ewa Domagała – Główna Księgowa 
3. Anna Bielecka – Kierownik Działu Służb Pracowniczych 
4. Maria Chmielnicka – Naczelna Pielęgniarka 
5. Ewa Kopciał – pełnomocnik Samorządu pielęgniarek 
6. Teodora Bąk – przewodnicząca Związku Pielęgniarek i Położnych 
7. Anna Borcuch – przewodnicząca Związku Położnych 

 
 
 
 
 

Proponowany porządek posiedzenia: 
 
1.Przyjęcie porządku obrad. 
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej. 
3.Podjęcie Uchwały  w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego  SPZZOZ -Szpital    
   w Iłży za 2011 rok. 
4.Podjęcie  Uchwały   w   sprawie  zaopiniowania  pokrycia  straty  SPZZOZ -  Szpital  w Iłży  
   za 2011 rok. 
5.Sprawy różne. 
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 Porządek obrad, protokół Nr 6/IV/2012 z posiedzenia Rady Społecznej SP ZZOZ – 
Szpitala w Iłży z dnia 16.05..2012r. Członkowie Rady Społecznej otrzymali wraz                      
z zaproszeniem. 

 Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Społecznej Pan Zdzisław Dulias. 
Przywitał członków Rady Społecznej, przedstawicieli Zakładowych Organizacji 
Związkowych oraz przedstawicieli Dyrekcji SP ZZOZ – Szpitala w Iłży. 

Ad. 1. Przyjęcie protokołu obrad. 

 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu) 
stwierdził prawomocność obrad – na 11 członków Rady Społecznej obecnych 7 członków 
Rady -  (nieobecni: Pan Zbigniew Banaszkiewicz, Pan Jan Jeżmański, Pan Paweł Głowacki, 
Pan Tadeusz Sulima). 

Ad.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej. 

 Podejmując kolejny punkt porządku Pan Przewodniczący wniósł o głosowanie                 
w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej SP ZZOZ – 
Szpital w Iłży. W związku z brakiem uwag protokół przyjęto jednogłośnie: 7 głosów,, za’’, 
brak głosów ,,przeciwnych’’, brak głosów ,,wstrzymujących się’’. 

Ad.3. Podjęcie Uchwały  w sprawie zaopiniowania  sprawozdania finansowego SP ZZOZ 
          - Szpital w Iłży za 2011 rok.  
 
 Pan Przewodniczący poprosił Panią Główną Księgową o zabranie głosu i omówienie 
w/w punktu obrad. 

 Pani Księgowa wyjaśniła, ze w jednym z dokumentów wysłanych e-mailem przed 
posiedzeniem Rady była opinia niezależnego biegłego rewidenta (załącznik Nr 3                   
do protokołu),  w której na pierwszej stronie pojawił się błąd w pozycji  strata za 2011 rok.         
Po naniesieniu korekty przez biegłych strata ta zamknęła się kwotą: 1.210.161,39 zł. 

 Następnie Pani Ewa Domagała omówiła przychody za 2011 rok, które w naszym 
zakładzie wynoszą  16.053.708,83 zł. Największą pozycję stanowi sprzedaż usług 
medycznych do NFZ – 14.586.764,15 zł. Wobec zakładanej sprzedaży w planie wykonanie 
jest mniejsze o 400 tys. zł. 

 W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, tj. 2010 przychody 
ogółem zmniejszyły się o kwotę 1.797.545,74 zł, w tym przychody z NFZ o kwotę 
1.175.680,96 zł. Zmniejszone przychody z NFZ spowodowane są przede wszystkim zmianą 
rejonów operacyjnych ratownictwa medycznego. Od 01.07.2011 roku SPZZOZ Szpital w Iłży 
jest podwykonawcą w Radomskim Pogotowiu Ratunkowym w zakresie specjalistycznej 
karetki ,,S’’. Umowy na podstawowy zespół wyjazdowy nie udało się podpisać. 

 Jeśli zaś chodzi o koszty za 2011 rok wynoszą one 17. 261.887,22 zł. Największą 
pozycją są tak jak zawsze wynagrodzenia – 12. 075.065,32 zł. Usługi obce – 1.649.051,66 zł. 
Koszty zakupu materiałów, leków, środków czystości, sprzętu medycznego jednorazowego 
użytku – 1.683.228,23 zł. Dużą pozycję stanowi w kosztach amortyzacja – 888.042,48 zł oraz 
koszty finansowe – 148.793,81 zł. Są to odsetki, które zapłaciliśmy od udzielonych kredytów 
i pożyczek oraz odsetki zapłacone dostawcom. 
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 W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, tj. 2010 koszty ogółem 
zmalały o kwotę 342.094,73 zł. 

 W poszczególnych zakresach świadczeń medycznych wyniki za 2011 rok 
przedstawiają się następująco: 

- Szpital zanotował stratę w wysokości 1.851.002,13 zł 
- Specjalistyczne Leczenie Ambulatoryjne odnotowało zysk w wysokości 37.954,10 zł 
- ZOZ Pogotowie Ratunkowe - zysk – 416.345,72 zł 
- Pielęgniarski Zespół Wyjazdowy – zysk – 10.481,42 zł 
- Działalność dodatkowa także zysk w kwocie 178.042,50 zł. 
 

 Ogółem zobowiązania SPZZOZ Szpitala w Iłży na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 
6.180.239,06 zł. 
 

w tym: 
Zobowiązania krótkoterminowe – 3.991.391,48 zł. 
 

- Największą pozycję stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 1.530.120,96 zł.                      
W porównaniu do poprzedniego roku kwota ta zwiększyła się  o około 600 tys. zł.  
 

- Z tytułu składek ZUS, podatku od wynagrodzeń, VAT są to zobowiązania w kwocie 
1.074.508,87 zł- też jest to wzrost w porównaniu do ubiegłego toku. 
- Z tytułu wynagrodzeń jest to kwota w wysokości 693.953,10 zł – porównywalna                
do zeszłego roku 
- Kredyty i pożyczki krótkoterminowe – kwota 226.076,28 zł – również porównywalna         
do roku ubiegłego. 
-Pozostałe zobowiązania- 135.275,61 zł. 
-Zobowiązanie z tytułu ZFŚS – 331.456,66 zł.  
 

Jeśli chodzi o ZFŚS Pani Księgowa wyjaśniła, że za 2011 rok musieliśmy dokonać 
pełnego odpisu, gdyż Związki Zawodowe nie wyraziły zgody na 1% odpis. 

 

Zobowiązania długoterminowe wynoszą 1.217.578,62 zł. 
 

w tym: 
 

- Pożyczka z BGK na restrukturyzację – 828.348,82 zł 
- Pożyczka z WFOŚiGW  na budowę ujęcia wody – 83.203,54 zł 
- Pożyczka z WFOŚiGW  na modernizację kotłowni – 123.180,00 zł 
- Kredyt na wypłatę zaległych wynagrodzeń dla pracowników – 18.084,00 zł 
- Pożyczka z WFOŚiGW  na termomodernizację – 164.762,26 zł. 
 
 

 Następną pozycją, która wchodzi do zobowiązań są rozliczenia międzyokresowe 
przychodów. Jest to kwota 971.268,96 zł. 
 

Wartość brutto majątku trwałego na dzień 31.12 2011roku wynosi 16.784.534,96 zł. 
Wartość netto  majątku trwałego zakładu na dzień 31.12 2011roku wynosi 9. 554.405,68 zł. 
Wartość umorzenia na dzień 31.12 2011 roku wynosi 7.230.129,28 zł. 
 
 

 W 2011 roku przyjęto środki trwałe w kwocie 1.035.964,88 zł. 
Kwota 1.020.107,97 zł pochodziła z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Radomiu. Kwota 
11.736,41 zł to środki własne, zaś pozostała kwota 4.120,50 zł to darowizna. 
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 Wartość majątku obrotowego na dzień 31.12.2011 roku wynosi 2.350.349,30 zł  
w tym: 
- Zapasy – 49.001,32 zł 
- Należności z tytułu dostaw i usług – 2.237.994,53 zł 
- Pożyczki z ZFŚS udzielone pracownikom- 40.768,90 zł 
- Środki pieniężne – 22.289,55 zł 
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 295,00 zł. 
 

 Wartość kapitału podstawowego (funduszu założycielskiego) na dzień 31.12.2011 
roku wynosi 13.763.970,53 zł. 
Strata za poprzednie lata – 6.788.465,39 zł. 
Kapitał własny na dzień 31.12 2011 roku wynosi 5.765.343,75 zł. 
 

 Pan Przewodniczący odczytał treść Uchwały, a następnie poddał ją pod głosowanie.     
W wyniku głosowania jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr 21/IV/2012 z dnia 28.06.2012 roku 
w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego za 2011 rok SPZZOZ – Szpitala w Iłży 
– Załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Ad.4. Podjęcie  Uchwały   w   sprawie  zaopiniowania  pokrycia  straty  SPZZOZ  Szpital  
          w Iłży za 2011 rok. 
 

 Pan Przewodniczący odczytał pismo SPZZOZ Szpital w Iłży  – propozycję pokrycia 
straty za 2011 rok.  
 

 Głos zabrała Pani Główna Księgowa. Powiedziała, że ta strata opiewa się na kwotę 
1.210.161,39 zł. Według ustawy, która obowiązuje od 01.07.2011 roku nie możemy pokryć 
straty z kapitału zakładu. Musimy w przyszłości wypracować zysk, który pokryje tę stratę. 
 

 Pan Przewodniczący odczytał treść Uchwały, a następnie poddał ją pod głosowanie.     
W wyniku głosowania jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr 22/IV/2012z dnia 28.06.2012 roku    
w sprawie zaopiniowania pokrycia straty SPZZOZ Szpitala w Iłży – Załącznik Nr 5               
do protokołu. 
 
Ad.5. Sprawy różne. 
 

 Pani Teodora Bąk - – przewodnicząca Związku Pielęgniarek i Położnych poprosiła 
Pana Przewodniczącego o zabranie głosu. Odczytała pismo, które stanowi załącznik Nr 6      
do niniejszego protokołu.  
 

 Głównymi zagadnieniami poruszonymi w piśmie były: 
- brak środków pieniężnych na koncie ZFŚS, 
- nieterminowość wypłat wynagrodzeń, 
- krążące informacje o podwyżce wynagrodzeń lekarzy w wysokości 300 zł. 
 

Głos zabrał Pan Dyrektor Deja. Powiedział, że rozumie rozgoryczenie pracowników     
i Związków Zawodowych. Wyjaśnił, iż sytuacja finansowa jest naprawdę trudna.       
Gdybyśmy podwyższyli pensje o 10%  wtedy wzrosną także  koszty pracy. 

W chwili obecnej przychody uzyskiwane z NFZ nie są w stanie pokryć kosztów, które 
generuje zakład w trakcie roku. Wynika z tego to, że po 2011 roku  jest strata zakładu pracy   
w kwocie 1.210.161,39 zł. Zakładu nie stać na to żeby podwyższać pensje.  

 
Sytuacja zakładu pracy nie pozwala aby na 10 –ego każdego miesiąca wypłacić pełne 

wynagrodzenia. Nie możemy żądać pewnych oczekiwań płacowych w momencie gdy nie ma 
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środków, które zostałyby przez pracowników wypracowane. Środki które pozyskujemy                 
z NFZ nie są w stanie zrealizować podwyżek.  

 

Głos zabrała Pani Anna Borcuch.  Zapytała co można zrobić aby zachować 
terminowość  wypłat, by wypłata była przelewana na konta pracowników do 10-ego każdego 
miesiąca, aby nie była dzielona na raty?  Ta sytuacja dezorganizuje budżety domowe  
i obciąża pracowników dodatkowymi kosztami związanymi np. z nieterminowością wszelkich 
opłat. 
 

 Pan Dyrektor Deja powiedział, że po części problem związany jest z ,,oprawą’’ 
dokumentów medycznych. Prowadzone są rozmowy z Ordynatorami poszczególnych 
oddziałów aby w miarę  możliwości jak najszybciej zdawali do Statystyki wypełnione historie 
choroby w celu wystawiania faktur do NFZ.  
 
 Jeśli nie zmienią się zasady finansowania Szpitali to z roku na rok będzie wciąż ta 
sama sytuacja. 
  

 Wyjaśnił także, że na pewno grupa zawodowa lekarzy nie dostała w ostatnim czasie 
żadnych podwyżek. 
 

 Pan Przewodniczący zabrał głos. Powiedział, że musimy wspólnie pracować nad tym 
aby nie dochodziło do konfliktów w załodze. Jeśli chodzi o ZFŚS oczekiwane żądania będą 
na chwilę obecną nie do zrealizowania gdyż nie ma na to środków. Apelował o regularną 
wypłatę dla wszystkich pracujących w tym zakładzie. 
 
 
 

  
Na tym protokół zakończono.     
 
  

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
  
SEKRETARZ RADY SPOŁECZNEJ           PRZEWODNICZĄCY  RADY SPOŁECZNEJ 

     SPZZOZ – SZPITAL W IŁŻY                        SPZZOZ – SZPITAL W IŁŻY 

     

  Andrzej Pałka                       Zdzisław Dulias 

 


