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                   Iłża, dn. 21.05.2012r. 

 

Protokół Nr 6/IV/2012 

z posiedzenia Rady Społecznej 
SPZZOZ – Szpitala w Iłży w dniu 16.05.2012r. 

 
 

 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 
8. Tadeusz Sulima – Członek 

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

Obecni na posiedzeniu Rady Społecznej: 
 

1. Zbigniew Deja – Dyrektor Naczelny 
2. Mirosław Popiołek – Z-ca Dyrektora ds. Medycznych 
3. Ewa Domagała – Główna Księgowa 
4. Anna Bielecka – Kierownik Działu Służb Pracowniczych 
5. Agata Pryciak -   Dział  Obsługi Techniczno - Administracyjny 
6. Maria Chmielnicka – Naczelna Pielęgniarka 
7. Joanna Pionka – K-k Działu Analiz Statystyki Medycznej i Marketingu 
8. Jolanta Zawal –Przedstawiciel  ZZTME 

 
 

Proponowany porządek posiedzenia: 
 
1.Przyjęcie porządku obrad. 
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej. 
3.Podjęcie Uchwały  w  sprawie  przedstawienia  wniosków i opinii w zakresie    ograniczenia          
   i rozszerzenia działalności SPZZOZ Szpitala w Iłży. 
4.Podjęcie  Uchwały  w  sprawie  przedstawienia  wniosków  i  opinii  w  sprawie  regulaminu    
   organizacyjnego SPZZOZ Szpitala w Iłży. 
5.Podjęcie  Uchwały  w  sprawie   przyjęcia   Regulaminu  Rady  Społecznej  działającej  przy   
   SPZZOZ Szpitalu w Iłży. 
6.Podjęcie Uchwały w sprawie likwidacji środków trwałych. 
7.Sprawy różne. 
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 Porządek obrad, protokół Nr 4/IV/2012 z posiedzenia Rady Społecznej SP ZZOZ – 
Szpitala w Iłży z dnia 21.02.2012r. Członkowie Rady Społecznej otrzymali wraz                      
z zaproszeniem. 

 Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Społecznej Pan Zdzisław Dulias. 
Przywitał członków Rady Społecznej, Przedstawiciela 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 8 członków 
Rady), (nieobecni: Pan Zbigniew Banaszkiewicz, Pan Jan Jeżmański, Pan Paweł Głowacki). 

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 S[społecznej SP ZZOZ – 
Szpital w Iłży. W związku z brakiem uwag protokół przyjęto jednogłośnie: 8 głosów,, za’’, 
brak głosów ,,przeciwnych’’, brak głosów ,,wstrzymujących się’’. 

Ad.6. Podjęcie Uchwały w sprawie likwidacji środków trwałych.  

 Pan Przewodniczący poprosił o omówienie powyższego punktu.  

 Głos zabrała Pani Agata Pryciak – pracownik Działu Obsługi Techniczno – 
Administracyjnej. Wymieniła środki trwałe przeznaczone do likwidacji wg załączonej 
Uchwały. Wyjaśniła, że likwidowane środki trwałe posiadają opinie techniczne wskazujące 
na ich całkowite uszkodzenia i ich naprawa jest niemożliwa. 

 Pan Przewodniczący podziękował Pani Agacie Pryciak i zapytał czy ktoś chciałby 
zabrać głos w sprawie. 

 W związku z brakiem pytań Pan Przewodniczący odczytał projekt Uchwały,                 
a następnie poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jednogłośnie podjęto Uchwałę 
Nr 16/IV/2012 z dnia 16.05.2012r. w sprawie zaopiniowania likwidacji środków trwałych – 
Załącznik Nr  3 do protokołu. 

Ad 3. Podjęcie  Uchwały   w  sprawie   przedstawienia   wniosków  i  opinii  w  zakresie  
          ograniczenia i rozszerzenia działalności SP ZZOZ Szpitala w Iłży. 
 

 Pan Przewodniczący poprosił o wprowadzenie do wyżej wymienionego punktu obrad. 
Głos zabrał Pan Dyrektor Popiołek. 
 

 W statucie nie mogą funkcjonować komórki, które nie działają tj: podstawowa opieka 
zdrowotna oraz nie ma komórek organizacyjnych: ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki 
lekarskiej oraz ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki pielęgniarskiej.  Spowodowane jest to 
brakiem umowy z NFZ na udzielanie tego rodzaju świadczeń a także brakiem  pracowników 
medycznych chętnych do podjęcia tego rodzaju świadczeń. 

 Ponieważ zmieniły się zasady określone przez NFZ jakie należy spełniać                   
by przystąpić do konkursu my nie byliśmy w stanie sprostać tym zasadom. Dlatego komórki , 
które były w poprzednim statucie są martwe, one  nie  funkcjonują  i  nie  mogą  
funkcjonować  w statucie. 
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 Druga kwestią, jest zakończenie działalności jednostki  organizacyjnej – zespół 
długoterminowej opieki domowej oraz pielęgniarska domowa opieka długoterminowa            
z uwagi na brak umowy z NFZ na udzielanie tego rodzaju świadczeń zdrowotnych. 
 Była podjęta próba uzyskania kontraktu na tego typu świadczenia lecz nie doszło               
do podpisania umowy z NFZ i dlatego  nie świadczymy tego rodzaju usług. 
 

 Następną kwestią jest zakończenie działalności komórki organizacyjnej -  
laboratorium analitycznego z uwagi na wydzierżawienie pomieszczeń naszego laboratorium 
dla zewnętrznego podmiotu – firmy ,,ALAB” z Warszawy, która świadczy dla nas te usługi.  
 

 Kolejnym punktem jest zakończenie działalności komórek organizacyjnych – zespół 
podstawowy ratownictwa medycznego i dyspozytorni z uwagi na zmianę  zasad 
funkcjonowania ratownictwa medycznego na Mazowszu. Jest to decyzja Wojewody 
Mazowieckiego i NFZ, wg których ratownictwo medyczne ma inaczej funkcjonować. 
 Warunki, jakie określił NFZ i działania wojewody spowodowały, że my zarówno 
materialnie jak i osobowo nie byliśmy przygotowani do wzięcia udziału w konkursie ofert na 
zadania z zakresu ratownictwa medycznego na terenie jednego rejonu operacyjnego jakim jest 
miasto Radom i powiat radomski. 
 Wcześniej były 3 rejony operacyjne, a mianowicie rejon operacyjny w powiecie 
radomskim, w Pionkach i w Iłży. Po ogłoszonym konkursie przez NFZ na tym jednym rejonie 
operacyjnym konkurs wygrało Pogotowie Ratunkowe w Radomiu. 
 My nie posiadamy ani zespołu podstawowego ratownictwa medycznego ani 
dyspozytorni. Jesteśmy podwykonawcami w zakresie zespołu specjalistycznego. 
 

 Pan Dyrektor Popiołek zwrócił się z prośbą do Rady Społecznej aby powołać komórkę 
organizacyjną, która nazywałaby się transport sanitarny, wchodzącej w skład jednostki 
organizacyjnej o nazwie Szpital. Musimy ją mieć po to gdyż wykonujemy transporty 
sanitarne pacjentów szpitalnych do innych szpitali , a także innych pracowni 
diagnostycznych. 
 Zgodnie z wymogami NFZ sprawa transportu chorych , którzy są hospitalizowani               
na terenie danego szpitala jest poza NFZ. To jest zadanie własne szpitala  i dlatego potrzebna 
nam jest komórka o nazwie transport sanitarny. 
 

 Pan Burmistrz zwrócił się z pytaniem do Pana  Popiołka w sprawie nocnej pomocy 
lekarskiej – czy były prowadzone rozmowy przez Powiat Radomski z Dyrektorem szpitala               
w Pionkach.  

 

Pan dyrektor Popiołek Powiedział, że był świadkiem takich rozmów. Dodał, że my     
ze swojej strony mogliśmy zaoferować dyrektorowi Gawlikowi pomieszczenia , w których 
mogła być świadczona nocna pomoc lekarska. Gdyby Pan dyrektor Gawlik zdecydował się 
otworzyć punkt nocnej pomocy lekarskiej w Iłży Szpital nasz dysponuje takim 
pomieszczeniem i jest gotowy je wynająć. Dodał ,że szpital nie może być stroną                      
w świadczeniu usług nocnej pomocy lekarskiej ponieważ nie przystępował do konkursu ofert 
na nocną pomoc lekarską z uwagi na brak posiadania zasobów ludzkich , aby sprostać ofercie 
NFZ. Oferta dotycząca nocnej pomocy lekarskiej obejmowała duży obszar , którego my nie 
bylibyśmy w stanie tymi zasobami pracowniczymi które mamy zapewnić.  

 
Na koniec dodał, że bardzo chcielibyśmy administrować tą karetką, która stacjonuje            

w Skaryszewie.  
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W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący odczytał treści Uchwał,               
a następnie poddał je pod głosowanie. W wyniki głosowania jednogłośnie podjęto Uchwałę 
Nr 17IV/2012 z dnia 16.05.2012r. - przedstawienie wniosków i opinii Radzie Powiatu 
Radomskiego w sprawie ograniczenia działalności SP ZZOZ – Szpital w Iłży oraz Uchwałę 
Nr 18/IV/2012  z dnia 16.05.2012r. w sprawie rozszerzenia działalności SP ZZOZ – Szpital  
w Iłży – Załącznik Nr 4 i Nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 4. Podjęcie   Uchwały   w   sprawie   przedstawienia   wniosków   i  opinii  w  sprawie   
 regulaminu organizacyjnego SP ZZOZ – Szpital w Iłży. 
 

 Pan Przewodniczący oddał głos Panu Dyrektorowi Dei. 
 

 Dyrektor Deja powiedział, iż musimy dostosować regulamin organizacyjny do ustawy 
o działalności leczniczej. Służyć to powinno przede wszystkim temu, że każdego roku szpital 
generuje ogromne koszty czego wynikiem jest strata działalności po zamknięciu tego bilansu. 
Wszelkie ograniczenia , które są zawarte w tym regulaminie organizacyjnym mają na celu 
przede wszystkim ograniczenie kosztów. Jest tu pokazany przykład kierowników                        
na poszczególnych oddziałach lub ordynatorów. 
 Ma to służyć temu, że aby wyłonić ordynatora w drodze konkursu należy ogłosić 
postępowanie konkursowe za które należy zapłacić. W momencie, gdy będą                            
to przedsiębiorstwa, gdyby udało się wprowadzić budżetowanie jednostek kierownikiem 
działu mógłby zostać niekoniecznie ordynator lecz kierownik – czyli ta sama osoba lecz nie 
będzie to ordynator tylko kierownik (chodzi tu o nazewnictwo). Nie potrzebne jest wtedy 
ogłoszenie konkursu. Dany kierownik będzie w większym stopniu upoważniony i mógłby 
bardziej zadbać o gospodarkę finansową danego oddziału. 
 

 Pan Andrzej Pałka zapytał jak to będzie wyglądało w przypadku Zakładu Rehabilitacji 
Ogólnoustrojowej? 
 

 Pan dyrektor Deja powiedział, że jeśli chodzi o ZRO jest to mała komórka 
organizacyjna w której pracuje kilka osób. Koordynator który będzie się zajmował nadzorem 
nad pracą tych osób będzie osobą odpowiednią. Za przykład możemy podać koordynatora      
w Sekcji Higieny, gdzie pracuje około 30 osób). 
 

Dyrektor dodał, że dużo łatwiej kierować jest taką jednostką gdzie osoby bardziej 
dbają  o koszty firmy. Każdy kierownik będzie miał wpisane w zakres czynności dbanie              
o gospodarkę finansową.  

W ten sposób ograniczymy także koszty zakładu gdyż nie będziemy musieli 
przeprowadzać postępowań konkursowych które kosztują kilka tysięcy złotych. 

 

Jako przykład możemy podać szpital w Skarżysku gdzie kierownikami oddziałów             
są kierownicy. Nie ma konkursu na ordynatora. 

  

Pan Burnistrz Andrzej Moskwa zapytał, jaka to będzie forma zatrudnienia? 
 

Dyrektor Deja odpowiedział, że jest to forma dobrowolna. Mogą być to osoby, które 
będą chciały pracować na kontraktach, a także na umowę o pracę. Wyjaśnił, iż z punktu 
widzenia zarządzającego firmą lepszą formą jest umowa kontraktowa, gdyż nie występują 
zwolnienia lekarskie, chorobowe i wszystkie inne jak w każdej innej działalności.  

 

Przykładem mogą być poradnie specjalistyczne gdzie w ponad 90% lekarze pracują na 
kontraktach. Nie mamy problemu z wykonaniem kontraktu gdyż każdy lejkarz ma stawkę            
za punkt. 
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Pan Dyrektor Deja zaapelował, że musimy wszyscy zadbać o to aby zmniejszyć stratę 
szpitala, gdyż na chwilę obecną wynosi ona około 1.200.000 tys. zł. Powiat radomski zgodnie              
z ustawą o działalności leczniczej będzie zobowiązany do pokrycia tej straty za rok 
2012.Naszą rolą jest to, aby doprowadzić naszą jednostkę aby ta strata nie występowała albo 
była ona jak najmniejsza. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby ten szpital dalej 
funkcjonował i aby pacjenci z terenu Iłży i gmin ościennych mogli być w nim leczeni. 

 

W związku z zakończeniem Dyskusji Pan Przewodniczący odczytał treść Uchwały,             
a następnie poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jednogłośnie podjęto Uchwałę 
Nr 19/IV/2012 z dnia 16.05.2012r. – w sprawie regulaminu organizacyjnego SP ZZOZ- 
Szpital w Iłży – Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 5. Podjęcie  Uchwały   w   sprawie    przyjęcia    Regulaminu   Rady   Społecznej   
           działającej przy SP ZZOZ – Szpital w Iłży. 
 

 Pan Przewodniczący poprosił o wprowadzenie do omawianego punktu.  
  

Głos zabrała Pani Anna Bielecka.  
 

Z ustawy o działalności leczniczej wynika, że w statucie winny być podane zadania 
Rady Społecznej, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków Rady Społecznej 
przed upływem kadencji. Zapisy te powinny być także uwzględnione w regulaminie Rady 
Społecznej. 

Przygotowany przez nas projekt statutu i odwołania członków Rady Społecznej był 
wielokrotnie zmieniany przez Panią Mecenas ze Starostwa Powiatowego w Radomiu.        
Wobec powyższego wersja regulaminu Rady Społecznej, którą otrzymali członkowie Rady 
Społecznej przed posiedzeniem różniła się od wersji ostatecznej. 

 

Członkowie Rady Społecznej zgodzili się z propozycją Pani Mecenas ze Starostwa                  
za wyjątkiem sformułowania:,, członek rady społecznej może być odwołany przed upływem 
kadencji w przypadku nieusprawiedliwionej obecności’’. Wnioskowali o uzgodnienie z Panią 
Mecenas tej kwestii i poprawę zgodnie z ustaleniami. 

Zakwestionowano także, iż punkt 6 w § 3 jest częściowym powieleniem punktu 5 w 3. 
 

W związku z zakończeniem Dyskusji Pan Przewodniczący odczytał treść Uchwały,             
a następnie poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jednogłośnie podjęto Uchwałę 
Nr 20/IV/2012 z dnia 16.05.2012r.  w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Społecznej                  
SP ZZOZ – Szpital w Iłży – Załącznik Nr  7 do protokołu. 
   
Na tym protokół zakończono.     
 
  

 
 
   
 

 
 
  
SEKRETARZ RADY SPOŁECZNEJ           PRZEWODNICZĄCY  RADY SPOŁECZNEJ 

     SPZZOZ – SZPITAL W IŁŻY                        SPZZOZ – SZPITAL W IŁŻY 

     

  Andrzej Pałka                       Zdzisław Dulias 
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