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Protokół nr 24/2020 

z posiedzenia 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 23 listopada 2020r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 10.00 w trybie zdalnym za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 

dźwięk. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Marek Marciniak. 

Każdy z członków Komisji potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału w posiedzeniu, tj. 

dysponuje odpowiednim sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność sieciową. W 

posiedzeniu uczestniczyli także: dr n. med. Rafał Krygier - Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa SP 

ZOZ w Kole, Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski ore - pracownik

SP ZOZ w Kole.

Tematem posiedzenia jest kontynuacja analizy skargi w zakresie zastrzeżeń oraz 

nieprawidłowości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w zakresie 

narażenia personelu medycznego oraz pacjentów Szpitala na zagrożenie epidemiologiczne i 

zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Przewodniczący Komisji Marek Marciniak odczytał treść skargi 

złożonej przez Skarżącą do Departamentu Nadzoru i Kontroli przy Ministrze Zdrowia w 

Warszawie.

Przewodniczący Komisji Marek Marciniak otworzył dyskusję. W pierwszej kolejności głos 

zabrała radna Alicja Wapińska, która zadała pytanie zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa odnośnie 

złożenia wyjaśnień wystąpienia sytuacji, która została opisana w piśmie z dnia 13.10.2020r., 

mianowicie podjęcia pracy na Izbie Przyjęć przez pielęgniarkę, która miała wykonany 3 razy test 

na koronawirusa w odstępach kilkudniowych i otrzymywała za każdym razem pozytywny wynik. 

Pomimo to wróciła do pracy i miała kontakt z innymi osobami.

Na powyższe zapytanie dr Rafał Krygier odpowiedział, że podjęcie ww. decyzji przez 

Oddziałową Izby Przyjęć było uzasadnione tym, iż dana osoba była po 10 dniach izolacji domowej i 

nie miała objawów. Taki stan prawny wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 01 

września 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie 

obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku 

kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego(Dz.U. z 2020r, poz. 1506), które stanowi: 

„Zakończenie izolacji następuje: po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku 

testu diagnostycznego w kierunku Sars-Cov-2 w przypadku pacjenta bez objawów kliniczny chi...)".



Postępowanie Oddziałowej Izby Przyjęć w kwestii przywrócenia pracownika na dyżur 

podyktowane było prawdopodobnie wysoką absencją pielęgniarek w szpitalach.

Radna Alicja Wapińska zainteresowana była również czy miała miejsce sytuacja, o której 

pisze Skarżąca kiedy na Oddziale Wewnętrznym i Chirurgii SP ZOZ w Kole pacjenci otrzymali 

wynik pozytywny na koronawirusa, pomimo to nikt z personelu nie został skierowany na 

kwarantannę? Dr Rafał Krygier odpowiedział, iż personel posiadając wiedzę, że dany pacjent ma 

pozytywny wynik w kierunku Sars- CoV-2, powinien ubrać się w środki ochrony osobistej będąc w 

pobliżu takiego pacjenta. Personel ma obowiązek przestrzegania procedur obowiązujących w 

zakresie działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w tym Covid-19. 

Dotyczą one m.in. stosowania środków ochrony indywidualnej dostępnych w szpitalu. W kwestii 

skierowania pracowników, którzy mogli mieć konatakt z osobami zakażonymi na kwarantannę, 

znowelizowane przepisy prawa stanowią, że personel medyczny nie podlega kwarantannie, jeżeli 

będzie miał wykonywane przed przystąpieniem do pracy testy antygenowe.

Przewodniczący Komisji udzielił głosu Pani z, która przypomniała, że

szczegółowy stan sytuacji w szpitalu w Kole opisała w imieniu pielęgniarek w skardze z dnia 

13.10.2020r. Nadmieniła, że przepisy prawa się zmieniają dynamiczne w zakresie pandemii. Nie 

zgodziła się z wypowiedzią dr Krygiera w zakresie powrotu pracownika do pracy z nadal 

pozytywnym wynikiem w kierunku Sars- CoV-2. Kolejno zwróciła się do zastępcy Dyrektora ds. 

lecznictwa o udzielenie odpowiedzi w zakresie utworzenia izolatek dla pacjentów z podejrzeniem 

koronawirusa, które zostały ulokowane na Izbie Przyjęć. Czy w odpowiedzi do Wojewody 

Wielkopolskiego właśnie ww. lokalizacja została podana czy inna? Zdaniem Pani Jadwigi 

wybór Izby Przyjęć na miejsce, w których są łóżka obserwacyjne dla pacjentów z 
I

podejrzeniem zakażenia Sars-CoV-2 nie jest dobrym rozwiązaniem, jest tam mało miejsca oraz brak 

oddzielnego węzła sanitarnego dla osób z utworzonej izolatki. Dodatkowo w szpitalu nie ma 

jednorazowych kaczek, misek, basenów oraz pościeli. Dr Rafał Krygier odpowiedział, że Szpital 

w Kole nie posiada w swoich zasobach maceratorów w związku z tym nie używa się w szpitalu 

jednorazowych misek, kaczek i basenów, które po użyciu należy utylizować przez macerację. 

Przestarzała instalacja kanalizacyjna eliminuje w szpitalu możliwość stosowania urządzeń do 

utylizacji w/w sprzętu jednorazowego. Dezynfekcję pomieszczeń przeprowadza firma, z którą 

szpital ma podpisaną umowę na sprzątanie. Natomiast w piśmie zwrotnym do Wojewody 

Wielkopolskiego miejsce, w którym zostaną wydzielone łóżka dla osób z podejrzeniem zakażenia 

Sars-CoV-2 wskazano Izbę Przyjęć. Pani stwierdziła, że posiada inne

informacje i nalega na udostępnienie kopie ww. odpowiedzi.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Marek Marciniak dopytał czy szpital 

ma wystarczającą ilość odzieży ochronnej dla personelu medycznego oraz czy szpital ma 



opracowane stosowne procedury w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się 

zakażeń i chorób zakaźnych w tym Covid-19. Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa dr Rafał Krygier 

odpowiedział, że jest wystarczająca ilość środków indywidualnej ochrony osobistej dla personelu 

medycznego, w przypadku końcówek zasobów starają się szybko uzupełniać braki w magazynie. 

W zakresie opracowanych procedur odpowiedział, że są opracowane stosowne procedury 

obowiązujących w zakresie działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, w 

razie konieczności zostaną one udostępnione na potrzeby Komisji.

Radny Jarosław Sobański dopytał czy Dyrekcja szpitala zainteresowana była prowadzeniem 

rozmów bezpośrednich z pielęgniarkami? Zdaniem Par pielęgniarki były

przygotować mzmnw 7 Dyrekcją, jednak nie miały możliwości podjęcia dialogu z władzami 

szpitala. F oznajmiła, że personel medyczny w szpitalu oczekuje jedynie

podejmowania mądrych decyzji przez Dyrekcję szpitala, aby pracownicy mogli czuć się 

bezpiecznie i mogli pracować bez obaw o swoje zdrowie.

Podczas dyskusji Wicestarosta Sylwester Chęciński wyjaśnił, iż Powiat Kolski ma na 

uwadze problemy służby zdrowia. Należy pamiętać jednak, że mieszkańcy oczekują od samorządu 

także kontynuacji realizowania ich podstawowych zadań, w tym oświata, pomoc społeczna, 

bezpieczeństwo na drodze. Rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 stało się nową 

rzeczywistością zarówno dla obywateli jak i jednostek samorządu terytorialnego. Samorząd nie jest 

w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb mieszkańców, gdyż środki finansowe na to nie pozwalają. 

Mimo to w miarę posiadanych środków Powiat stara się pomagać szpitalowi, świadczy o to ilość 

zakupionego sprzętu, maseczek, odzieży ochronnej oraz finansowanie remontu szpitala. Pandemia 

koronawirusa w największym stopniu dotknęła osoby starsze, wymagające opieki i wsparcia. 

Dlatego ważne jest także pomoc dla domów pomocy społecznej. Władze powiatu nie są w stanie 

zadziałać skutecznie we wszystkich placówkach, aby zapobiec zagrożeniom. Bez wsparcia 

samorządu powiatowego przez środki rządowe nie ma możliwości zrealizować wszystkich 

oczekiwań mieszkańców.

Przewodniczący Komisji Marek Marciniak w podsumowaniu powiedział, że kilka lat temu 

nikt nie przypuszczał, że przyjdzie nam stawić czoła pandemii koronawirusa i zmieni się nasze 

codzienne życie. Dla lekarzy, pielęgniarek należą się wyrazy szacunku za opiekę nad pacjentami w 

tych trudnych czasach. Powiat Kolski zawsze będzie wspierał szpital poprzez przekazanie środków 

na zakup odzieży ochronnej oraz zakup 16 000 szt. maseczek ochronnych. Nie wiadomo jak długo 



potrwa walka z koronawirusem, dlatego zwrócił się do wszystkich o cierpliwość, która pozwala 

przetrwać najtrudniejsze chwile.

Ad 4. Wolne głosy i wnioski

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie. 

Protokółowała:

Malwina Morzycka

3. Alicja Wapińska -

2. Jarosław Sobański -

Podpisy członków Komisji:
1. Marek Marciniak-


