
Protokół Nr  1 /IV/2014

z posiedzenia Rady Społecznej
SPZZOZ – Szpitala w Iłży w dniu 21.02.2014r.

W  posiedzeniu  uczestniczyli  członkowie  Rady  Społecznej  SP  ZZOZ  -  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. Jan Jeżmański - Członek
6. Karol Burek – Członek
7. Marian Karolik – Członek
8. Zdzisław Mroczkowski – Członek
9. Paweł Głowacki - Członek
      (nieobecni: Pan Tadeusz Sulima, Pan Zbigniew Banaszkiewicz)
W załączeniu lista obecności.

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. Maria Chmielnicka – Koordynator ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa
5. Anna Bielecka – Kierownik Działu Służb Pracowniczych
6. Joanna Pionka – Przewodn. Związku Pracowników Adm. i  Obsł. Sł.  Zdrowia 
7. Ryszard Zychla – Kierownik Działu Obsługi Techniczno – Administracyjnego
8. Teodora Bąk – Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
9. Ewa Kopciał – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
10. Lidia Piętak – Związek Zawodowy Położnych
11. Drożdż Barbara – Związek Zawodowy Położnych. 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad;
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej;
3.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wykonania planu finansowo-rzeczowego za 2013 rok; 
4.Podjęcie  uchwały   w   sprawie  planu finansowo-rzeczowego na 2014 rok;  
5. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nowego sprzętu medycznego;
6.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji środków trwałych;
7.Podjęcie uchwały  w sprawie oddania w najem części nieruchomości; 
8.Dokonanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów SPZZOZ –
   Szpitala w Iłży; 
9.Sprawy różne.

Porządek obrad, protokół Nr 2/IV/2013 z posiedzenia Rady Społecznej SP ZZOZ –
Szpitala w Iłży z dnia 11.06.2013 r., informację z wykonania planu finansowego za 2013 rok
SPZZOZ – Szpitala w Iłży wg. stanu na dzień 10.02.2014 r. oraz plan finansowo-rzeczowy na
2014 r. Członkowie Rady Społecznej otrzymali wraz z zaproszeniem.
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Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Rady  Społecznej  -  Pan  Zdzisław
Dulias. Przywitał członków Rady Społecznej, przedstawicieli Dyrekcji SP ZZOZ – Szpital w
Iłży oraz zaproszonych gości. 

Ad. 1. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu)

stwierdził prawomocność obrad – na 11 członków Rady Społecznej obecnych 9 członków
Rady -  (nieobecni: Pan Tadeusz Sulima, Pan Zbigniew Banaszkiewicz).

Pan Zdzisław Dulias poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. W wyniku
głosowania porządek przyjęto jednogłośnie (9 głosów „za”, brak głosów „przeciwnych”, brak
głosów „wstrzymujących się”).

Ad.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej.
Podejmując kolejny punkt porządku obrad  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: 9 głosów,, za’’,
brak głosów ,,przeciwnych’’, brak głosów ,,wstrzymujących się’’.

Ad. 3 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wykonania planu finansowo-rzeczowego za 2013
rok.
Pan Przewodniczący poprosił Panią Główną Księgową o wprowadzenie do przedstawionego
punktu porządku obrad.
Pani  Główna  Księgowa  powiedziała,  że  na  podstawie  ustawy  o  działalności  leczniczej
SPZZOZ- szpital w Iłży ma obowiązek do 28 lutego przygotować informację z wykonania
planu za rok poprzedni. Przesłane dane finansowe Członkom Rady Społecznej  są aktualne na
dzień 10.02. 2014 roku.

Przychody zostały wykonane w 102,99%

Rodzaj Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r. % wykonania 

Lecznictwo stacjonarne 11 119 869,00 11 266 385,08 101,32

Specjalistka 1 313 342,90 1 358 832,20 103,46

Psychiatria 219 249, 00 280 260,00 127,83

Rehabilitacja 497 394, 20 492 998, 52 99,12

Pani Główna Księgowa wyjaśniła, że niewykonanie w zakresie rehabilitacji jest w poradach lekarskich
natomiast w zabiegach rehabilitacyjnych są nadwykonania.

Rodzaj Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r. % wykonania 

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy 1 174 716,00 1 138 055,29 96,88

Pani Główna Księgowa wyjaśniła, że tak jak w poprzednich latach pomimo, że jest 100 % obłożenia 
ale mamy  przelicznik 0 w skali Bartel i według tego przelicznika jest 96,88 % wykonania.

Rodzaj Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r. % wykonania 

Sprzedaż pozostałych usług
medycznych

1 900 475,00 1 921 864,75 101,13
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Sprzedaż materiałów i usług
(dzierżawa sprzętu)

318 000,00 305 753,38 96,15 

Przychody finansowe 31 500,00 1 384,63 4,40

Pozostałe przychody
operacyjne

620 000,00 918 853,31 148,20

Pani Główna Księgowa wyjaśniła, że w pozostałych przychodach operacyjnych jest zgodnie z ustawą  
o działalności leczniczej wartość amortyzacji sfinansowaną z dotacji, muszą księgować pozostałe 
przychody operacyjne w związku z tym jest takie wykonanie planu.

Rodzaj Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r. % wykonania 

Zysk nadzwyczajny 579 844,17 579 844,17 100,00

Pani Główna Księgowa wyjaśniła, że w 2013 roku SPZZOZ – Szpital w Iłży spłacił 30% pożyczki 
zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę zobowiązań dotyczących ZUS-u to było w 
2008 roku i w ciągu pięciu lat byliśmy zobowiązani spłacić 30 % natomiast 70 % zostało umorzone w 
ubiegłym roku.

Rodzaj Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r. % wykonania 

Przychody razem 17 774 390,27 18 306 226, 83 102,99

Koszty były zaplanowane na kwotę - 18 111 000,00 zł wykonanie – 17 914 941,48 zł procent 
wykonania -98,92

Rodzaj Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r. % wykonania 

Wynagrodzenia 8 040 000,00 7 530 419,91 93,66

Świadczenia na rzecz
pracowników

                       1 660 00
0,00

                   1 569 735,6
0 

                      94,
56

Koszty rzeczowe + energia 2 386 000,00 2 403 892,56 100,75

Usługi obce 4 630 000,00 4 861 698,87 105,00

Podatki i opłaty 65 000,00 48 953,10 75,31

Pozostałe koszty 155 000,00 166 252,92 107,26

Koszty finansowe 185 000,00 200 972,65 108,63

Pozostałe koszty operacyjne 70 000,00 195 352,08 279,07

Pani  Główna Księgowa wyjaśniła,  że tak duże przekroczenie jest  wynikiem wypłacanej  renty dla
pacjenta od 01.04.2013 roku wypłacamy miesięcznie 12 000 złotych renty.

Rodzaj Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r. % wykonania 

Amortyzacja 920 000,00 937 663,79 101,92

zaplanowany wynik
 finansowy   strata  336 609,73

       
  zysk  391 285,35

         
 116,24
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Wykonanie SPZZOZ – Szpital w Iłży za 2013 rok na dzień 10.02.20014 roku zakończył  zyskiem
391 285,35 zł.
Zysk jest wynikiem:
1. umorzonej pożyczki w kwocie 579 844,17 zł.,
2. wypłaceniem nadwykonań za 2012 rok, w kwocie 300 000 złotych,
3. wypłaceniem nadwykonań za 2013 rok 112 000 złotych

Pani Główna Księgowa zaznaczyła, że obecnie trwają rozmowy z NFZ o pozostałe
nadwykonania za 2013 rok.

Pan  Przewodniczący  otworzył  dyskusję  a  następnie  zapytał  czy  renta  jest  już
wyrokiem ostatecznym?

Pani Dyrektor powiedział, że była złożona skarga kasacyjna jednak Sąd Najwyższy jej
nie uwzględnił  i  odrzucił.  SPZZOZ – Szpital w Iłży podejmował działania prawne w tym
kierunku,  aby  odroczyć  tę  rentę,  pacjent  któremu  zakład  wypłaca  rentę  nabędzie  prawa
emerytalne, jednak  jest sprawą dyskusyjną czy ktoś kto ma 12 tysięcy renty będzie chciał
skorzystać z emerytury.

Pan Zdzisław Mroczkowski  zapytał   o  pozycję  dotyczącą  PFRON w planie ujęto
kwotę 18 000 natomiast w wykonaniu niezrealizowano.

Pani Główna Księgowa wyjaśniła, że zakładano iż będą płacone takie składki jednak
zakład osiągnął wskaźnik 6 % i nie ma obowiązku płacenia. 

W związku z brakiem pytań Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały a następnie
poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jednogłośnie podjęto uchwałę Nr 1/IV/2014
Rady Społecznej SPZZOZ – Szpitala w Iłży z dnia 21.02.2014 r. w sprawie przedstawienia
Dyrektorowi SPZZOZ – Szpital w Iłży opinii z wykonania planu finansowego za 2013 rok
SPZZOZ – Szpital w Iłży – załącznik nr 2.     

Ad. 4 Podjęcie  uchwały   w   sprawie  planu finansowo-rzeczowego na 2014 rok.  
Pan Przewodniczący powiedział, że otrzymał w tej sprawie  pismo od Pana Dyrektora,

w załączniku przedstawiony jest plan finansowo- rzeczowy na 2014 rok celem zaopiniowania,
przypomniał  że wszyscy Członkowie Rady Społecznej otrzymali  projekt planu finansowo-
rzeczowego  a  następnie  poprosił  Panią  Główną  Księgową  o  wprowadzenie  do
przedstawionego punktu porządku obrad.

Pani  Główna  Księgowa  powiedziała,  że  przychody  na  2014  rok  wynoszą
17 460 231,50 zł i w głównej mierze są to przychody z NFZ. Porównując przychody z NFZ w
roku 2013 i 2014 to obecnie są to przychody większe o 117 723 zł. Zwiększenie wystąpiło na
Izbie Przyjęć. Izba jest finansowana ryczałtem, zwiększyła się kwota za osobodzień z 3 361 zł
na 3 464 zł.
Zwiększył się również kontrakt na Poradnię Zdrowia Psychicznego.  
Przychody ze sprzedaży usług medycznych wynoszą 14 442 294,50 zł.  
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług działalności medycznej wynoszą 1 915 475,00 zł.
Największą pozycją w tym zakresie są przychody ze sprzedaży usług Zespołu Ratownictwa
Medycznego – 1 465 475,00 zł., następnie:
przychody za pobyt w ZOL – 360 000,00 zł,
przychody ze sprzedaży badań RTG – 70 000 zł,
przychody ze sprzedaży badań USG – 20 000 zł.
Kolejną  pozycja  przychodów  są  przychody  ze  sprzedaży  usług  i  towarów  –  działalność
niemedyczna – 297 000,00 zł, w skład której wchodzą:
przychody z opłat czynszów – 200 000, 00 zł,
przychody ze sterylizacji sprzętu – 50 000,00 zł,
przychody za ogrzewanie ZPOZ – 35 000,00 zł,
przychody za przechowywanie zwłok – 7 000,00 zł,
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przychody ze sprzedaży ochraniaczy na buty – 3 000,00 zł,
przychody za usługi transportowe – 2 000,00 zł.
Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym) 1 500,00 zł.
Pozostałe przychody operacyjne – 803 962,00 zł, w tym między innymi:
amortyzacja  finansowana  z  dotacji  –  723 857,00  zł  (  50 000  zł  przekazało  Starostwo
Powiatowe na badania profilaktyczne).
Koszty na 2014 rok zaplanowano w kwocie 17 916 512,00 zł w tym:
materiały  –  1 740 000,00  zł  (największe  pozycje  to  leki  –  950 000,00  zł  oraz   sprzęt  i
materiały jednorazowego użytku – 350.000,00 zł);
energia – 620 000,00 zł, (energia elektryczna -240 000,00 zł, gaz ziemny – 380 000,00 zł);
usługi obce – 4 740 000,00 zł (największa pozycją są dyżury kontrakty – 2 700 000,00 zł, na
dyżury kontrakty są zatrudnieni: część lekarzy, ratownicy medyczni);
podatki  i  opłaty  –  57 100,00zł  (  podatek  od  nieruchomości   -  47 100,00  zł,  opłata
środowiskowa, sądowa, skarbowa – 10 000,00 zł);
wynagrodzenia – 7 700 000,00 zł;
świadczenia na rzecz pracowników  - 1 588 000,00 zł;
amortyzacja - 868 342,00 zł; 
pozostałe koszty rodzajowe 194 070,00 zł (dużą pozycja to ubezpieczenie OC 166 920,00 zł);
koszty  finansowe –  180 000,00 zł  (największą  pozycją  są  odsetki  od  pożyczek  kredytów
85 000,00 zł);
pozostałe  koszty  operacyjne  –  229 000,00  zł  (największa  pozycja  to  renta  dla  pacjenta
144 000,00 zł).
Planowana strata za 2014 rok - 456 280,50 zł,
Przewidywane zatrudnienie  na 2014 rok – 207 etatów.
W 2014 roku SPZZOZ – Szpital w Iłży planuje wykonanie następujących prac inwestycyjno-
modernizacyjnych:
 Dokończenie  zadania  inwestycyjnego  polegającego  na  zakupie  technologii

teleinformatycznej e-zdrowie. Koszt w/w zadania na 2014 rok. wyniesie 2 720 145,00 zł;
 Remont  dachu  na  budynku  Przychodni  Specjalistycznych  przy  ul.  Bodzentyńskiej  –

80 000,00 zł;
 Rozbudowa dróg wewnętrznych, chodników, placów, parkingu dla osób odwiedzających

oraz  odprowadzenie  wód  deszczowych  od  budynków  „A,B,C,D”  –  400 000,00  zł
(300.000,00  zł  ze  Starostwa  Powiatowego  w  Radomiu,  100 000,  00  zł  z  Urzędu
Miejskiego w Iłży);

 Wymiana rury przy budynku C kwota 7 500,00 zł,
 zakup  sprzętu  medycznego  dla  oddziałów  szpitalnych  i  poradni  specjalistycznych  –
270 000,00 zł.
Ogółem kwota niezbędna do wykonania w/w inwestycji i zakupu sprzętu medycznego wynosi
3 477 645,00 zł. Kwota 2 720 000,00 zł pochodzić będzie z dotacji Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania  Programów  Unijnych,  100 000,  00  zł  z  Urzędu  Miejskiego  w  Iłży,  pozostała
kwota ze Starostwa Powiatowego w Radomiu.
Pan Przewodniczący podziękował Pani Głównej  Księgowej a następnie otworzył  dyskusję
prosząc o zabieranie głosu.
Pan Zdzisław Mroczkowski zapytał w sprawie dyżurów kontraktów czy lekarze pracują w
ramach umowy o pracę a dyżury pełnią w ramach kontraktu?
Pan Dyrektor  wyjaśnił,  że  lekarze pracują albo na umowy o pracę albo na kontakcie  nie
pracują w ramach dwóch umów.
Pan Jan Jeżmański zapytał jaki procent lekarzy jest zatrudnionych na kontrakcie.
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Pan Dyrektor wyjaśnił, że w szpitalu jest ok. 40 % lekarzy zatrudnionych na kontrakcie
60% na umowę o pracę natomiast  w poradniach specjalistycznych   z wyjątkiem jednego
lekarza  wszyscy  pracują  na  kontraktach  w  Pogotowiu  Ratunkowym  wszyscy  ratownicy
zatrudnieni są w ramach umowy kontraktu. Ogólnie w grupie zawodowej lekarzy 60-70 % to
umowy kontrakty.

Pan Leszek Dziura  zapytał czy obecna kwota ubezpieczenia 166 920,00 zł zabezpiecza
szpital przed takimi incydentami jak w przypadku pacjenta któremu wypłaca się rentę.

Pan  Dyrektor  powiedział  że  ubezpieczenie  było  wstępnie  szacowane  analizując
zdarzenia  z  przeszłości.  W  tej  chwili  nie  można  stwierdzić  że  w  przyszłości  podobne
zdarzenia nie będą miały miejsca i to ubezpieczenie będzie w stanie zaspokoić roszczenia.
Dziś  nie  znamy  ilości  szacunkowych  roszczeń,  które  w  przyszłości  mogą  nastąpić.  W
związku z wypłaceniem roszczenia z 2009 roku w kwocie ok. 450 000 zł,  obecnie kwota
ubezpieczenia wzrosła.

Pan  Andrzej  Pałka  zauważył,  że  chcąc  ubezpieczyć  się  od  tego  typu  zdarzeń
należałoby wykupić ubezpieczenie AC.
Pan Dyrektor wyjaśnił, że w takim przypadku ubezpieczenie kosztowałoby ok. 290 000,00 zł
takie oferty w tamtym czasie wpływały do naszej jednostki.
Pan Zdzisław Mroczkowski zasugerował indywidualne ubezpieczenie się lekarzy, powiedział,
że Dyrektor powinien przeprowadzić takie rozmowy z lekarzami.
Pan Dyrektor uznał to za dobre rozwiązanie.
Pan Leszek Dziura zapytał czy prowadzone są prace dotyczące drogi szpitala.
Pan  Dyrektor  oznajmił,  że  niebawem  będzie  ogłoszony  przetarg.  Obecnie  dokonano
uporządkowania placu szpitala (zostały wycięte drzewa).
Pan Leszek Dziura zapytał czy przetarg będzie ogłoszony na kwotę 400 000, zł.
Pan Dyrektor  wyjaśnił,  że zadanie będzie podzielone na trzy etapy pierwszy etap jest  już
wykonany, drugi etap to będzie budowa zadaszenia podjazdu dla karetek koło Izby Przyjęć
jest  to  zadanie  wynikające  z  programu dostosowawczego.  Zakład  wystąpił  do Generalnej
Dyrekcji Dróg i Autostrad o pozwolenie na wyjazd karetek bramą od strony nadajnika.
Pan Zdzisław Mroczkowski poprosił o podanie dziennej stawki żywieniowej dla pacjenta.
Pan Dyrektor   powiedział, że jest to ok. 17 złotych w tej kwocie  mieści się również usługa
dostarczenia żywienia do łóżka pacjenta a jeśli nastąpi taka potrzeba karmić pacjenta. Poprzez
taką usługę zrezygnowaliśmy z 4-5 etatów kuchenkowych. Stawka w porównaniu do innych
szpitali może być wyższa, ale nie pokrywamy co miesiąc 4-5 etatów kuchenkowych.
Pan  Zdzisław  Mroczkowski  powiedział  że  w  szpitalu  na  Józefowie  dzienna  stawka
żywieniowa wynosi 11 złotych. Proponuje aby rozmawiać z tą firmą, być może podjęłaby się
żywienia pacjentów szpitala w Iłży za niższą niż dotychczasowa kwota.
Pan Dyrektor ma nadzieję, że ogłaszając kolejny przetarg na catering w szpitalu inne firmy
zgłoszą się do postępowania przetargowego.
Pan Andrzej Moskwa zapytał czy w roku 2014 planowane są kolejne umorzenia pożyczek.
Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że nie planuje się umorzenia pożyczek w roku 2014.
Obecnie  zakład  posiada  kredyt  w   Banku  Spółdzielczym,  w  Wojewódzkim  Funduszu
Ochrony Środowiska ( jeszcze do spłacenia 50% kredytu – a więc odległy termin).
 Pan Jan Jeżmański zapytał czy środki z mazowieckiej jednostki już są, czy aplikacja jest już
złożona?
 Pan Ewa Domagała wyjaśniła, że środki na e- zdrowie są już zabezpieczone obecnie jest to
na etapie wdrażania. 
Pan  Leszek  Dziura  powiedział,  że  strata  planowana  wynosi   456 280,50zł,  jaka  będzie
sytuacja w przypadku nadwykonań? Czy starta będzie wówczas mniejsza?
Pan  Dyrektor  oznajmił,  że  jeżeli  będą  nadwykonania  wówczas  strata  będzie  mniejsza,
jednakże od trzech lat jest problem  ponieważ NFZ niechętnie płaci za nadwykonania np.
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jeżeli w Zakładzie Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wykonywano kontrakt w 130% to Fundusz
zamiast  30% zwracał  10%.  Wówczas  zakład  ponosił  dodatkowe koszty  w wyniku  czego
brakowało pieniędzy np. na sprzęt.
Pan Przewodniczący wspomniał, że Starostwo Powiatowe w Radomiu przeznaczyło na zakup
sprzętu dla szpitala kwotę 270 000 złotych. Następnie powrócił do tematu nadwykonań 
2012 – nadwykonania  na kwotę 300 000 złotych 
2013 – nadwykonania na kwotę 112 000 złotych.
Zapytał czy NFZ zwrócił pieniądze , czy zakład sądził się? czy było to na drodze ugody? 
Pan Dyrektor wyjaśnił, że na początku 2013 roku wypłacono część nadwykonań z roku 2012
dlatego też wynik finansowy jest dodatni, na taki wynik wpłynęły:
1. umorzona pożyczka w wysokości 579 000zł,
2. zapłacone nadwykonania  w wysokości 300 000 zł za 2012 rok,
3. zapłacone nadwykonania  w wysokości 111.000 zł za 2013 rok,
Wypłata za nadwykonania jest trudnym procesem, NFZ wypłaca za procedury ratujące życie
np.  procedury  jednorodne  czyli  porody  na  Oddziale  Ginekologiczno  –  Położniczym  czy
procedury na OAiIT są płacone,  natomiast  w innych zakresach NFZ proponuje częściową
zapłatę. Zapłata jest różna i trudno się do niej odnieść procentowo.
Pan  Leszek  Dziura  zapytał  skąd  będą  pieniądze  na  remont  dachu  budynku  przy  ul.
Bodzentyńskiej.
Pan  Dyrektor  rozmawiał  w  tej  sprawie  z  Dyrektorem  GSPZZOZ  Panem  Tadeuszem
Michałkiem aby wspólnie z SPZZOZ – Szpital w Iłży opracować strategię termomodernizacji
budynku przy ul Bodzentyńskiej 17 włącznie z wymianą dachu.
W związku z brakiem pytań Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały a następnie poddał
ja pod głosowanie. W wyniku głosowanie jednogłośnie podjęto uchwałę Nr 2/IV/2014 Rady
Społecznej  SPZZOZ  –  Szpitala  w  Iłży  z  dnia  21.02.2014  r.  w  sprawie  przedstawienia
Dyrektorowi  SPZZOZ  –  Szpital  w  Iłży  opinii  dotyczącej  planu  finansowo-  rzeczowego
SPZZOZ – Szpital w Iłży na 2014 r.– załącznik nr 3.     

Ad 5 . Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nowego sprzętu medycznego.
Pan  Przewodniczący  powiedział  że  otrzymał  w  tej  sprawie   pismo  od  Pana  Dyrektora
następnie poprosił o omówienie zagadnienia.
Pan Ryszard Zychla przedstawił sprawę zakupu nowego sprzętu medycznego wg załączonego
pisma – załącznik nr  4. Następnie dodał, że łącznie na zakup sprzętu potrzeba ok. 35 000
złotych. 
Pan Zdzisław Mroczkowski oznajmił, że jeżeli sprzęt medyczny pracuje 20 lat to nieopłacalna
jest jego naprawa.
 W związku z brakiem pytań Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały a następnie poddał
ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jednogłośnie podjęto uchwałę Nr 3/IV/2014 Rady
Społecznej SPZZOZ – Szpitala w Iłży z dnia 21.02.2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie
Powiatu Radomskiego opinii dotyczącej zakupu nowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ –
Szpital w Iłży – załącznik nr 5.     

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji środków trwałych.
Pan Przewodniczący przystąpił  do omówienia  kolejnego punktu porządku obrad.  Poprosił
Pana Ryszarda Zychlę o wprowadzenie.
Pan  Zychla  omówił  zagadnienie  likwidacji  środków  trwałych  na  podstawie  załączonego
pisma – złącznik nr 6. 
W związku z brakiem pytań Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały a następnie poddał
ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jednogłośnie podjęto uchwałę Nr 4/IV/2014 Rady
Społecznej SPZZOZ – Szpitala w Iłży z dnia 21.02.2014r. w sprawie przedstawienia Radzie
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Powiatu Radomskiego opinii dotyczącej zakupu nowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ –
Szpital w Iłży – załącznik nr 7.     
 
Ad 7. Podjęcie uchwały  w sprawie oddania w najem części nieruchomości. 
Pan Przewodniczący przystąpił do omówienia  punktu dotyczącego oddania w najem części
nieruchomości prosząc o wprowadzenie.
Pan Ryszard Zychla omówił w/w punkt na podstawie załączonego pisma – załącznik nr 8.
Dodał,  że  pomieszczenia  Poradni  Kardiologicznej  są  oddanie  w  najem  na  prowadzenie
prywatnej praktyki lekarskiej z zakresu urologii, zaznaczył że SPZZOZ – Szpital w Iłży nie
posiada w strukturach swojej działalności poradni urologicznej dlatego nie jest to działalność
konkurencyjna.
Pan Zdzisław Mroczkowski poprosił Pan Dyrektora aby po wdrożeniu uchwały i podpisaniu
umów przedstawił informację jakie kwoty wynegocjonowano.
W związku z brakiem pytań Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały a następnie poddał
ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jednogłośnie podjęto uchwałę Nr 5/IV/2014 Rady
Społecznej SPZZOZ – Szpitala w Iłży z dnia 21.02.2014 r. w sprawie przedstawienia opinii
dotyczącej oddania w najem części nieruchomości SPZZOZ – Szpital w Iłży– załącznik nr 9.
 
Ad.  8  Dokonanie  okresowych analiz  skarg  i  wniosków wnoszonych  przez  pacjentów
SPZZOZ – Szpitala w Iłży. 
Pan Przewodniczący przystąpił do omówienia  punktu zauważył, że jest to nowość ponieważ
dotychczas Rada Społeczna nie zajmowała się tymi sprawami.
Pani Anna Bielecka wyjaśniła, że zgodnie z art. 48 ustawy o działalności leczniczej, wynika
to   z  zadań  Rady  i  powinniśmy  okresowo  analizować  skargi.  W  2013  roku  wpłynęły
następujące skargi:

1. Dotycząca organizacji pracy w poradni specjalistycznej i sposobu rejestracji pacjentów do
poradni.  Przeprowadzono  postępowanie  wyjaśniające  w  tej  sprawie,  po  wnikliwym
wyjaśnieniu sprawy Pan Dyrektor podjął decyzje o udzieleniu pielęgniarce kary upomnienia
ustnego;
2. Odmowa zbadania dziecka przez lekarza na Izbie Przyjęć – zdaniem skarżącej.
Lekarz  wyjaśnił  opisane  przez  skarżącą  zdarzenie.  Istnieją  rozbieżności  w przedstawieniu
zaistniałej sytuacji. Matka dziecka skierowała również skargę do Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie, która wszczęła postępowanie wyjaśniające. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
odbył rozmowę z lekarzem i pouczył go, że powinnością lekarza jest badać chorych i udzielać
im pomocy oraz taktownie i życzliwie ich traktować.
Pan Zdzisław Mroczkowski zastanawia się nad tym na ile ta druga skarga  była zasadna ale
stwierdził że przeprowadzenie rozmowy z lekarzem, to jest za mało.
Pan Mirosław Popiołek uważa , że na obecnym etapie sprawy potrzebna była rozmowa, po za
tym wyciąganie konsekwencji administracyjnych w stosunku do lekarza gdy postępowanie
wszczęła Okręgowa Izba Lekarska i nie zakończyło się , poza tym możliwości zarządu firmy
w przypadku  karania  lekarzy którzy  nie  są  pracownikami  SPZZOZ – Szpitala  w Iłży  bo
pracują  na  kontrakcie  to  jedyną  karą  jest  rozwiązanie  umowy.  W momencie  kiedy na  to
miejsce nie ma innego lekarza który może go zastąpić to jedyną rzeczą którą może zrobić Z-
ca Dyrektora ds. Medycznych to porozmawiać z lekarzem. Naczelną sprawą jest zapewnienie
ciągłości opieki nad pacjentami.
Pan Dyrektor wyjaśnił że omawiane skargi dotyczą okresu za 2013 rok druga skarga wpłynęła
27 grudnia i obecnie jest na etapie rozpatrywania w Okręgowej Izbie Lekarskiej.
Pan Przewodniczący zauważył że skargi to sprawy nie miłe i stwierdził, że po raz pierwszy
spotkał się z ich analizą zapytał czy w poprzednich latach nie było skarg.
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Pani Anna Bielecka powiedziała że skargi sporadycznie występowały,  art.  48 ust.  1 pkt 3
mówi że należy okresowo analizować skargi i wnioski, występuje wątpliwość ponieważ jest
zapis „z wyłączeniem tych które podlegają nadzorowi medycznemu”.
Pan  Jan  Jeżmański  wyjaśnił  że  analiza  skarg  jest  „obligo”  dla  Rady  Społecznej   i  Rada
powinna być informowana.
Pan  Przewodniczący  oświadczył,  że  z  wypowiedzi  Pana  Dyrektora  Popiołka  wynika  że
sprawą  zajęła  się  Okręgowa  Izba  Lekarska  Rada  Społeczna  nie  ma  doświadczenia  w
sprawach medycznych aby zabierać głos.
W związku z brakiem dalszych pytań temat zakończono.    

Ad. 9 Sprawy różne.
Pan Przewodniczący przeszedł do omawiania kolejnego punktu porządku obrad prosząc o
zabieranie głosu.
Pan Leszek Dziura odniósł się do sytuacji dotyczącej śmierci pacjenta opisywanej w gazetach,
wskazywano, że system zawiódł zapytał czy poprawiona jest umowa i czy transport będzie
działał lepiej aby nie zdarzały się podobne sytuacje? Zadał kolejne pytanie:
Na jednej z komisji dr Kowal z Pionek powiedział że będzie podejmował decyzję z Zastępcą
Dyrektora   w sprawie NPL i dziwi się że w Iłży nie ma NPL –u  czy odbyły się jakieś
rozmowy w tej sprawie?
Pan Dyrektor Popiołek stwierdził, że nikt nie kontaktował się nim w sprawie NPL, powiedział
że wiele osób dziwi się że w Iłży  nie ma NPL-u, uważa że to czy jest NPL czy go nie ma jest
poza jego osobą  i poza osobą  dr Kowala oni mają najmniej  do powiedzenia. Podejrzewa że
w  kwestii  NPL-u  możliwości  dr  Kowala  są  takie  jak  Dyrektora  Popiołka,  czyli  żadne.
Natomiast system udzielania pomocy lekarskiej w godzinach od 18.00 do 8.00 oraz w soboty
niedziele i święta jest systemem, który wymyślił NFZ, zasady funkcjonowania tego systemu
opracował  NFZ i  wdrożył  je  w  życie   Z-ca  Dyrektora  ds.  Lecznictwa  nie  pyta  żadnych
podmiotów leczniczych które działają na tym terenie gdzie nie ma nocnej pomocy lekarskiej.
Stwierdził,  że  jest  taki  efekt  jaki  jest.  Podał  podobny  przykład  wdrażania   systemu
Ratownictwa Medycznego i uznał, że na  tej samej zasadzie została wdrożona Nocna Pomoc
Lekarska. Były dwie możliwości albo przystąpić do konkursu albo nie przystępować, ale aby
przystąpić do konkursu trzeba było mieć środki i zasoby którymi nie dysponuje SPZZOZ –
Szpital  w  Iłży.  Z-ca  Dyrektora  ds.  Lecznictwa  nie  przesądza  wyników  rozmowy  z  dr
Kowalem ponieważ nie wie jakie ma propozycje Pan dr Kowal, jeżeli te propozycje będą na
tyle  sensowne aby dwa podmioty  mogły  świadczyć  NPL  to  są  otwarci  na  współpracę  i
stworzenie NPL. Sam SPZZOZ – Szpital w Iłży nie posiada zasobów na prowadzenie NPL –
u.     
Pan  Leszek  Dziura  powiedział  że  dr.  Kowal  zobowiązał  się  w przeciągu  dwóch tygodni
skontaktuje  się  z  Panem  Dyrektorem  Popiołkiem.  Dzisiaj  na  komisji  Dyrektor  Gawlik
powiedział że jeśli będzie na miesiąc 50 000 złotych to otwiera punkt w Iłży.
Pan  Zdzisław  Mroczkowski  potwierdził  że  potrzebne  są  im  te  informacje  ponieważ  od
jakiegoś   czasu proszą niemalże na każdej  sesji i  komisji,  zapewne jest jakaś nieścisłość
między podmiotami,  Radni  chcieliby na ten  temat  więcej  usłyszeć  aby zabrać  głos  w tej
sprawie np. w gremium na posiedzeniu klubu czy też sesji Rady Powiatu czy są szanse na
NPL w Iłży?
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa powiedział, że jego skromnym zdaniem największą szansą  na
powstanie punktu NPL jest zmiana zapisów NFZ w zakresie jego funkcjonowania. Następnie
odniósł się do funkcjonowania Ratownictwa Medycznego powiedział, że zapisów prawnych
często się nie zmienia, by nie przyznać się do błędu. Natomiast w związku z wydarzeniem się
dramatu, to gdy ktoś upomina się by był szybko transport i by go uruchomić spod szpitala to
Koordynator na wszelki wypadek wyrazi zgodę ale prawo jest ciągle takie samo. Nikt się nie
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chce przyznać do błędu, że system Ratownictwa w tym obszarze jest niewydolny. Nie słyszał
aby ktoś chciał zmieniać ustawę o Ratownictwie Medycznym która jego skromnym zdaniem
aby dobrze funkcjonować powinna ulec zmianie. 
 Pan Jan Jeżmański powiedział, że na otwarciu CPR-u w Radomiu byli ministrowie łącznie z
panią Marszałek i Wojewodą powiedzieli że system Ratownictwa działa bardzo dobrze.
Pan Andrzej Pałka  stwierdził  że dzieje się tak z powodu braku skarg. 
Pan Dyrektor Popiołek  stwierdził że nikt w Polsce nie mówi o tym że został rozwalony cały
system ochrony zdrowia nikt np. nie mówi że POZ źle funkcjonuje, wszyscy mówią że dobrze
funkcjonuje.  Nikt nie pyta o ocenę merytorycznych  pracowników i nikt nie przejmuje się
specjalnie co mówią  pacjenci. 
Pan Leszek Dziura   zapytał jak jest tym transportem czy będzie można przewieść pacjenta
czy nie?
Pan Dyrektor Popiołek odpowiedział że ustawa o Ratownictwie Medycznym się nie zmieniła,
nadal funkcjonuje tak samo lekarz na Izbie Przyjęć pozostaje z takim samym dylematem jak
wtedy czyli  musi wykonać telefon do Koordynatora  systemu i on może wydać zgodę na
uruchomienie karetki albo nie. Decyzja nie należy do lekarza, prawo nie zmieniło się w tym
zakresie,  jedynie mogą zmienić się zachowania ludzi  ale z tym bywa różnie.  Jeden może
powiedzieć tak, a drugi nie.
Pan Dyrektor zauważył, że dobrze jest wrócić do artykułu tam jest opisane , że system jest
sprawny i wszystko działa bardzo dobrze, Prokuratura prowadzi śledztwo i wszystko zostało
umorzone  z  braku  winy umyślnej.  Winne  są  osoby które  brały  udział  w zdarzeniu  czyli
pracownicy, tj. lekarze SPZZOZ – Szpitala w Iłży, winny jest dyspozytor (pomimo, że ustawa
o Ratownictwie Medycznym zabrania mu wysłania transportu ) bo powinien zachować się jak
człowiek, czyli złamać prawo  wysłać karetkę i wówczas przyjeżdża policja i wręcza mandat i
np. zostaje wyrzucony z pracy.
Pan  Leszek  Dziura  powiedział,  że  wg  zestawiania  za  2013  rok  z  NPL-u  z  terenu  Iłży
skorzystało niewiele osób, zebrał dane również z terenu ze Świętokrzyskiego wg tych danych
w szpitalu na Izbie Przyjęć zostało przyjętych ok 900 osób w tym ok.450 dzieci.
Pan Dyrektor Popiołek wyjaśnił, że Izba Przyjęć szpitala w Iłży wykonuje usługi w ramach
NPL nie otrzymując za to wynagrodzenia.
Pan Leszek Dziura podziękował Dyrekcji Szpitala w Iłży za to, że umożliwiła to pacjentom,
stwierdził. że ten system będzie działał do końca 2014 roku i z tego wynika, że nie da się nic
zrobić. 
Pan Andrzej Moskwa  powiedział że jedynym wyjściem aby Szpital w Iłży wyraził zgodę i
wydzierżawił pomieszczenia oraz RTG za który są dodatkowe punkty. Wówczas znajdą się i
inni którzy będą świadczyć te usługi.  
Pan Dyrektor odniósł się do wypowiedzi Pana Burmistrza Andrzeja Moskwy i powiedział że
w tamtym czasie gdy przeprowadzany był konkurs na NPL  to świadczeniodawca proponował
szpitalowi w Iłży za wynajęcie pomieszczeń z dostępem do RTG 15 000 złotych miesięcznie.
Szpital nie inwestując zapewniając tylko światło i ciepło w tych pomieszczeniach otrzymywał
180 000 złotych rocznie. Jednak idąc dalej tym tokiem rozumowania NFZ ogłosił konkurs i
zabezpieczył na każde 50 000 mieszkańców powiatu kwotę 50 000 złotych. W powiecie jest
150 000 mieszkańców, czyli jest kwota ok 150 000 złotych miesięcznie.
Pan  Andrzej  Moskwa  zapytał  czy  jeżeli  będzie  taka  możliwość  to  Dyrektor  może
wydzierżawić pomieszczenia i Sanepid też chciał przyjechać i zatwierdzić w trybie pilnym
wydając decyzję. Mówiąc szczerze   Starostwo Powiatu Radomskiego (Starosty wówczas nie
było) nie zebrało wówczas zarządu  aby Dyrektor mógł wydzierżawić pomieszczenia. 
Pan Dyrektor Popiołek zapewnił że działania SPZZOZ – Szpitala w Iłży zmierzają do tego
aby jak  największej  ilości  pacjentów  z  tego  terenu   świadczyć  usługi  medyczne.  Rzecz
polega na tym że nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś na co nie  ma środków i zasobów.
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Dlatego nie przystępują do konkursu, natomiast gdyby znalazł się partner który chciałby to z
SPZZOZ – Szpitalem w Iłży zrobić to chętnie podejmą się tego zadania. Prowadzone były
rozmowy z Panem Burmistrzem aby podjąć się tego  zadania wspólnie z POZ etem okazało
się że Przychodnia też nie ma zasobów ludzkich do podjęcia tego rodzaju świadczeń. 
Pan Burmistrz  Andrzej  Moskwa zwrócił  się  z  prośbą  do  Pana Dyrektora   aby nim będą
rozpoczęte prace związane z wykonaniem drogi  na terenie szpitala uzupełnić czymś wyrwy
w asfalcie  bo ktoś  urwie  koło od samochodu.  Następnie  powiedział  że w społeczeństwie
głośny jest problem Szpitala z anestezjologami. Jaka jest obecnie sytuacja? 
Pan  Z-ca  Dyrektora  stwierdził,  że  problem  jest  taki  jak  w  całej  Polsce   brakuje
anestezjologów i pozyskać do pracy jest bardzo ciężko. Zapewnił że w miesiącu styczniu i
lutym dyżury anestezjologiczne są zabezpieczone, uważa w następnych miesiącach będzie tak
samo. Nie jest w stanie co będzie się działo w miesiącu kwietniu czy maju ponieważ sytuacja
jest dynamiczna na rynku usług anestezjologicznych, nie chcą pracować na podstawie umowy
o pracę, pracują na umowach kontraktach które zawierane są na okres jednego roku, pracują
w wielu miejscach dlatego jest tak duża rotacja. Z-ca Dyrektora ma nadzieję że w następnych
miesiącach będzie zapewniona obsada anestezjologiczna ale gwarancji dać nie może.
Pan Jeżmański stwierdził, że system zdrowia w Polsce padnie nie z powodu braku pieniędzy
lecz z powodu złego zarządzania lekarzami, jeżeli mamy w poszczególnych dziedzinach na
mazowsze (4 miliony ludności )  i specalizację lekarza może robić jeden.
Pan Burmistrz Andrzej Moskwa  powiedział , że wieść gminna niesie że w szpitalu z powodu
braku  anestezjologa   nie  były  wykonywane  operacje  dlatego  zapytał  o  zabezpieczenie
anestezjologiczne.
Pan Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa zauważył że wieść gminna zawsze  coś niesie następnie
odniósł się do wyników przedstawionych przez  Panią Główną Księgową i poprosił aby nie
trzymać  się  wieści  gminnych  tylko  liczb  natomiast  odnosząc  się  do  zabezpieczenia
anestezjologicznego stwierdził że system ochrony zdrowia  jest źle poukładany i dlatego jest
źle w Polsce. 
Pan Dyrektor zwrócił się z prośbą czy  SPZZOZ – Szpital w Iłży może wysyłać materiały
Członkom Rady Społecznej drogą elektroniczną? Byłoby to dużym usprawnieniem w pracy.   
Pan  Przewodniczący  powiedział  że  należy  dzwonić  do  członków  Rady   z  informacją  o
posiedzeniu Rady Społecznej, natomiast materiały przekazujemy drogą elektroniczną.
Na tym spotkanie zakończono. Pan Przewodniczący podziękował za dzisiejsze spotkanie.

Protokołowała Barbara Nowak

SEKRETARZ RADY SPOŁECZNEJ       PRZEWODNICZĄCY  RADY SPOŁECZNEJ

     SPZZOZ – SZPITAL W IŁŻY                    SPZZOZ – SZPITAL W IŁŻY

            podpis nieczytelny                                                                                                                                      podpis nieczytelny

 Andrzej Pałka                 Zdzisław Dulias
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