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Protokół Nr 32/2021
z posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych,

w dniu 22 listopada 2021r.

Posiedzenie otworzył o godz. 10:00 przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Lech Spliter.
Powitał wszystkich obecnych, stwierdził że Komisja posiada quorum. W posiedzeniu uczestniczyli

także:

- Iwona Wiśniewska - Dyrektor SP ZOZ w Kole
- Lilia Urbaniak - naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia
- przedstawiciele Ogólnopolskiego związku zawodowego pielęgniarek i położnych ZOZ przy SP ZOZ w
Kole. Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Tematem posiedzenia jest analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu

Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole oraz informacja na

temat bieżącej sytuacji w SP ZOZ Kole.
Projekt uchwały przedstawiła p. Lilia Urbaniak. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata

netto, kierownik szpitala zobligowany jest do sporządzenia programu naprawczego i przedstawienia

go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia. Program naprawczy sporządzony jest na lata
2021-2023.

Następnie Dyrektor Iwona Wiśniewska odniosła się do sytuacji w kolskim szpitalu. Przedstawione
zostały następujące sprawy:

- w początkach września 2020r. utworzono w kolskiej lecznicy punkt poboru testów wymazów PCR
w kierunku zakażenia dla społeczności lokalnej, który funkcjonuje do dziś. W październiku 2020r.
decyzją Ministra Zdrowia ogłoszono podział podmiotów leczniczych w zależności od poziomu

zabezpieczenia szpitalnego dla zakażonych SARS-CoV-2. Szpital kolski zakwalifikowano do
pierwszego stopnia zabezpieczenia;

ubiegły rok okazał się trudnym czasem dla szpitala. Za rok ubiegły wykazano stratę wynoszącą ok
1 007 254,81 zł, przy czym amortyzacja wyniosła 1 271 700,35 zł. Na powyższy stan wpływ miało:
spłata kredytu zaciągniętego na wypłatę odszkodowania w wysokości. W związku ze wzrostem

inflacji wzrosły również cen m.in. na zakup materiałów aptecznych i opatrunkowych, zakup badań

laboratoryjnych, usługi sprzątania obiektów, koszty zakupu energii elektrycznej, wzrost zakupu
opału. System opieki zdrowotnej od lat jest niedofinansowany. Epidemia spowodowała wzrost
kosztów ponoszonych przez szpital dotyczących np. zapewnienia środków ochrony osobistej czy

testów w kierunku Sars- Cov-2;

- kolejnym niepokojącym czynnikiem mający wpływ na niekorzystną sytuację finansową SP ZOZ w
Kole jest brak wystarczającej ilości personelu medycznego. Nadal jest bardzo trudna sytuacja

kadrowa na Oddziale dziecięcym, kierownik oddziału nadal przebywa na długotrwałym
zwolnieniu lekarskim. W ostatnim czasie podpisano umowę o pracę z dwoma lekarzami

obywatelami Ukrainy, którzy podjęli prace w oddziale wewnętrznym. Pomimo to nadal jest
deficyt wśród kadry lekarskiej. Podejmowane są działania w celu pozyskania lekarzy i nawiązania
z nimi współpracy. Zawarto umowę o świadczenie usług rekrutacyjnych z agencją pracy

specjalizującą się w poszukiwaniu personelu medycznego. Oprócz tego niekorzystną dla

funkcjonowania jednostki jest rywalizacja między szpitalami o personel medyczny, co także
powoduje zwiększenie kosztów wynagrodzeń lub zamykanie oddziałów z powodu braku kadry

medycznej;

szpital od wielu lat zmaga się z nadmiernym obciążeniem pracującego personelu medycznego.

W szpitalu problem deficytu dotyczy także pielęgniarek i położnych. Starosta Robert Kropidłowski
mając na uwadze problemy szpitala w pozyskaniu pielęgniarek poinformował, że na ostatnim

posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych rozważano możliwość sfinansowania w formie
stypendium studiów na kierunku pielęgniarstwo. Starosta wraz z naczelnik Wydziału Kadr, Płac i

Zdrowia przeprowadził rozmowę w tym temacie z rektorem PWSZ w Koninie i jest szansa na
pozyskanie nowych pielęgniarek;
- Dyrektor Iwona Wiśniewska wspomniała, że planowane jest utworzenie Agencji Restrukturyzacji
Szpitali, która ma sprawować nadzór nad szpitalami. Szpitale zostaną podzielone na kategorie od

A - dla najlepszych do D - najsłabszych. Kategoria A oznacza, że szpital nie kwalifikuje się do

restrukturyzacji, a zatem jest w dobrej kondycji. Placówki kat. B będą wymagały wdrożenia

restrukturyzacji. Otrzymanie kat. C oznacza konieczność wdrożenia planu restrukturyzacyjnego
zatwierdzonego przez Agencję Restrukturyzacji Szpitali, ale także konieczność zatrudnienia

doradcy delegowanego przez Agencję. Taki doradca prowadziłby nadzór nad naprawą sytuacji
finansowej szpitala. Podmioty w najtrudniejszej sytuacji finansowej zaliczane mają być do kat. D.

Placówki medyczne będą ocenianie na podstawie wskaźników finansowych i jakościowych;

- stan realizacji zadania przebudowy podjazdu dla Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz

przedsionka Izby Przyjęć z wykonaniem odwodnień liniowych. Zgodnie z umową Wykonawca miał
zakończyć inwestycję 15.12.br. jednak ze względu warunki atmosferyczne (niskie temperatury i
oblodzenia) oraz konieczność wykonana kilku dodatkowych prac, termin zakończenia prac będzie

wydłużony do 27.12.2021r;
- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy oddziału wewnętrznego I;
Głos zabrała Przewodnicząca OZZPiP, która poruszyła następujące sprawy:

- związki zawodowe nie otrzymały do wglądu programu naprawczego, dlatego nie zapoznały się z

przygotowanym opracowaniem. Dyrektor Iwona Wiśniewska odpowiedziała, że obowiązujące
przepisy prawa nakładają na kierownika szpitala obowiązek sporządzenia programu naprawczego
i przedłożenia go podmiotowi tworzącemu, mimo to gotowa jest przekazać egzemplarz program
naprawczy do zapoznania także związkom zawodowym przy SP ZOZ w Kole. Pani Urbaniak dodała,

że program naprawczy jest zamieszczony także na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Kole;

- ustawie o minimalnych płacach w ochronie zdrowia. Na podstawie powołanej ustawy wydane
zostało Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ w Kole w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia

pracowników w SP ZOZ w Kole. Związki zawodowe mają uwagi w zakresie zapisu dot. zrównania
współczynnika pracy pielęgniarek i położnych z wykształceniem średnim lub ukończonymi

studiami I stopnia, które nie posiadają tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ze

współczynnikiem pracy rejestratorek i opiekunów medycznych;
- warunków pracy w Izbie Przyjęć, pielęgniarki pracujące w izbie przyjęć uczestniczą w bezpośrednim
kontakcie z pacjentami, czasami nawet osobami podejrzanymi o zakażenie. Są narażone na
infekcję.

Dyrektor Iwona Wiśniewska odniosła się do wypowiedzi przedstawicielek Związku. Poinformowała,

że zdaje sobie sprawę, że wysokość wynagrodzeń dla pielęgniarek jest niewystarczająca. Sytuacja
finansowa szpitala w Kole nie jest najlepsza. Przypomina, że pracownicy Izby Przyjęć oraz Zespół

Ratownictwa

Medycznego

otrzymali

dodatki

covidowe.

Kwestia

dysproporcji

między

wynagrodzeniami pielęgniarki z tytułem zawodowym magistra pielęgniarstwa lub położnictwa, która

uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, położnictwa lub dziedzinie mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia, a wynagrodzeniami pielęgniarek, które posiadają wykształcenie

średnie lub studia licencjackie i nie posiadają tytułu specjalisty wynika z zapisów ustawy o
minimalnych płacach w ochronie zdrowia. Szpital ma zabezpieczone środki finansowe na
dokształcanie pracowników i organizowanie szkoleń. Pandemia spowolniła organizowanie form

dokształcania jednak obecnie wraca do normy organizacja szkoleń, sympozjów, studiów. W SPZOZ

w Kole corocznie ustalana jest kwota przeznaczana na różne formy podnoszenia kwalifikacji

zawodowych pracowników, jednak małe jest zainteresowanie wśród personelu pielęgniarskiego lub

położnego.
W dyskusji głos zabrali radni Mariusz Kozajda, radny Ryszard Kasiorek, przewodniczący rady Marek
Świątek, radny Tomasz Barański oraz radny Lech Spliter. Członkowie Komisji w podczas dyskusji

podkreślali, że trudna sytuacja finansowa kolskiego szpitala jest znana radnym. Rada Powiatu
Kolskiego oraz Zarząd Powiatu zawsze pamiętają o potrzebach szpitala. Co roku SP ZOZ w Kole
otrzymuje środki od Powiatu Kolskiego na zakup sprzętu oraz realizację inwestycji w szpitalu.

Niepokojąca informacją jest kwestia nie zaszczepienia się wszystkich pracowników medycznych w

kolskim szpitalu. Aby zwalczyć pandemię większość obywateli, w tym przede wszystkim personel
medyczny powinni się szczepić.

Komisja Spraw Społecznych

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie

zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole oraz informacja na temat bieżącej sytuacji w SP ZOZ Kole. Opinia stanowi załącznik nr 2 do

protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 12.00

Protokółowała:
Malwina Morzycka
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