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Protokół Nr 1/2021 

z posiedzenia Rady Społecznej  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, 

które odbyło się w dniu 12 stycznia 2021 roku o godz. 12:00 oraz w dniu 27.01.2021 roku o godz.12.00 

w trybie zdalnym (stan epidemii – COVID-19) 

 

w dniu 12 stycznia 2021r. posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Przewodniczący RS SPZOZ - osobiście 

2. Bogumiła Lewandowska- Siwek – Z-ca Przewodniczącego RS SPZOZ - zdalnie 

3. Alicja Śniegocka  – Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego - zdalnie 

4. Piotr Hołoś – zdalnie (dołączył ok. godz.12.20) 

5. Irena Sadek - zdalnie 

6. Adam Kopis - zdalnie 

7. Danuta Froń - zdalnie 

8. Adam Staszczyk – zdalnie (dołączył ok. godz.12.20) 

9. Grzegorz Hadzik - zdalnie 

10. Roman Wojtysiak - zdalnie 

11. Beata Andrzejewska – Dyrektor SPZOZ - zdalnie 

oraz  

1. Andżelika Możdżanowska – Poseł do Parlamentu Europejskiego - zdalnie 

2. Ewa Łopińska – Kierownik Oddziału Internistycznego oraz p.o. z-cy Dyrektora ds. Medycznych   

       - zdalnie 

3. Anita Handrysik – Główna Księgowa - zdalnie 

4. Barbara Mencel – Pielęgniarka Naczelna i pełnomocnik Dyrektora ds. jakości – zdalnie 

5. Marika Możdżanowska – Specjalista ds. Inwestycji Programów i Projektów Zdrowotnych  

         – zdalnie  

6. Ewa Nowak – przedstawiciel ZZPiP - zdalnie (dołączyła ok. godz.13.00) 

7. Barbara Łuczak – przedstawiciel NSZZ Solidarność – zdalnie (dołączyła ok. godz.13.00) 

8. Agata Sztucka – protokolant – osobiście 

 

w dniu 27 stycznia 2021r. posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Przewodniczący RS SPZOZ – osobiście 

2. Bogumiła Lewandowska- Siwek – Z-ca Przewodniczącego RS SPZOZ – zdalnie 

3. Alicja Śniegocka –Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego – zdalnie 

4. Piotr Hołoś – zdalnie 

5. Irena Sadek – zdalnie 

6. Adam Kopis – zdalnie 

7. Danuta Froń – zdalnie 

8. Adam Staszczyk – nieobecny  

9. Grzegorz Hadzik – nieobecny 

10. Roman Wojtysiak – zdalnie 

11. Beata Andrzejewska – Dyrektor SPZOZ - zdalnie 

oraz  

1. Michał Siestrzeńcewicz-Kuczuk – Asystent Andżeliki Możdżanowskiej Poseł do Parlamentu   

Europejskiego – zdalnie 

2. Ewa Łopińska – Kierownik Oddziału Internistycznego oraz p.o. z-cy Dyrektora ds. Medycznych  

- zdalnie 

3. Anita Handrysik – Główna Księgowa – zdalnie 

4. Barbara Mencel – Pielęgniarka Naczelna i pełnomocnik Dyrektora ds. jakości – zdalnie 



Strona 2 z 9 

5. Marika Możdżanowska – Specjalista ds. Inwestycji Programów i Projektów Zdrowotnych  

– zdalnie  

6. Ewa Nowak – przedstawiciel ZZPiP - zdalnie (dołączyła ok. godz.13.00) 

7. Barbara Łuczak – przedstawiciel NSZZ Solidarność – zdalnie (dołączyła ok. godz.13.00) 

8. Agata Sztucka – protokolant - osobiście 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad  Rady Społecznej SPZOZ  

w Kępnie. 

2. Stwierdzenie dotyczące prawidłowości zwołania Rady i zdolności do podejmowania uchwał. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Społecznej SPZOZ  w Kępnie z dnia 18 września 2020r. 

4. Podsumowanie działalności szpitala w czasie epidemii. 

5. Informacja o sytuacji kadrowej w szpitalu. 

6. Informacja z realizacji planu finansowego, w tym inwestycyjnego SPZOZ w Kępnie za rok 2020. 

7. Informacja o bieżącej sytuacji finansowej. 

8. Plan działań inwestycyjnych szpitala na lata 2021-2023. 

9. Dyskusja, wnioski i wolne głosy. 

10.  Zakończenie posiedzenia. 

 

1. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Społecznej SPZOZ Starosta Kępiński - Robert Kieruzal. 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad i poddał go pod głosowanie. Porządek 

obrad przyjęto jednogłośnie. 

Przewodniczący poinformował, iż trwa Narodowy Program Szczepień  przeciw Covid -19                        

i że o godzinie 13:30 odbędzie się wideokonferencja z Wojewodą Wielkopolskim.  

2. W punkcie drugim Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania posiedzenia – posiedzenie 

zwołane zgodnie z terminami i zasadami określonymi w załączniku do uchwały Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Posiedzenie zwołano na wniosek 

dyrektora SPZOZ z dnia 11 grudnia 2020r.  Następnie Przewodniczący stwierdził zdolność Rady  

do podejmowania uchwał – podczas otwarcia posiedzenia obecnych było 8 członków (o godzinie  

ok. 12:20 dołączyli pan Piotr Hołoś oraz pan Adam Staszczyk) – uchwały podejmowane są zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 3/5 składu Rady. 

3. W punkcie trzecim Rada jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia z dnia 18 września 2020r.  

Przewodniczący Rady Społecznej SPZOZ Starosta Kępiński - Robert Kieruzal złożył wszystkim życzenia 

noworoczne.   

Głos zabrała również Pani Andżelika Możdżanowska - Poseł do Parlamentu Europejskiego, która 

złożyła podziękowania za cały rok inwestycyjny 2020, zauważając rozwój każdego samorządu. 

Podkreśliła znaczenie Służby Zdrowia. Wskazała, że priorytet zdrowia uwidocznił się podczas 

pandemii oraz że zabezpieczenie życia i zdrowia mieszkańców leży u podstaw. Poinformowała  

o nowym programie REACT-EU. W ramach podziału dodatkowych środków na 2021 rok Polska 

otrzymała 1,5 mld euro, które są uruchomione od stycznia. Pani Andżelika Możdżanowska zwróciła 

uwagę, że rekomendacją Parlamentu Europejskiego jest ścisła współpraca na rzecz wspierania 

Służby Zdrowia na każdym poziomie, nie tylko powiatowym, wojewódzkim, czy poziomach 

krajowych i europejskich. Szpital jest dobrem wszystkich mieszkańców i świadczy służbę ochrony i 

bezpieczeństwa zdrowia dla tych mieszkańców. Priorytet ochrony zdrowia schodził na margines, a w 

obecnej sytuacji się uwidocznił    i jest na pierwszym miejscu. 

Poseł poinformowała, że  Parlament Europejski podjął bardzo ważny akt na 7 lat – walkę z 

nowotworem. Jest to jasny strategiczny plan działania walki z nowotworem dla całej Unii 

Europejskiej.  
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Starosta Kępiński - Robert Kieruzal wspomniał początki epidemii jednocześnie dziękując wszystkim 

osobom zaangażowanym w walkę z COVID – 19, w szczególności medykom i całemu personelowi 

medycznemu. Podziękował również Braci Myśliwskiej za ufundowanie karetki do wymazów. 

4. W punkcie czwartym przedstawiciel SPZOZ – pani Beata Andrzejewska podsumowała działalność 

szpitala w czasie epidemii - dostosowanie szpitala do nowych warunków, organizacja pracy szpitala, 

wprowadzenie reżimu sanitarnego, zapewnienie bezpieczeństwa personelu i pacjentów. Nie został 

ograniczony dostęp pacjentów do leczenia. Powstały nowe procedury, nowe schematy postępowań, 

w zależności od wytycznych, jakie wpłynęły z Ministerstwa Zdrowia. Pierwszym działaniem było 

utworzenie transportu covidowego, który rozpoczął działalność od marca 2020r. Kolejnym był zespół 

wymazowy działający od 14 marca 2020r. pracujący codziennie (włącznie z sobotami i niedzielami).  

Pani Beata Andrzejewska podziękowała za użyczone samochody. Poinformowała również o tym, 

 że do Szpitala w Kępnie zgłosił się właściciel prywatnej firmy i przekazał swój samochód.  

W kwietniu dzięki inicjatywie Pani Europoseł Andżelice Możdżanowskiej Szpital w Kępnie w ramach 

akcji „zastrzelimy coronavirusa” otrzymał w darze od myśliwych nowy samochód. 

Kolejnym działaniem było utworzenie punktu drive thru i stacjonarnego pobierania wymazów. 

Następny etap to leczenie pacjentów w Szpitalu w Kępnie.  W pierwszej kolejności w SPZOZ powstały 

wyłącznie izolatki-łóżka obserwacyjne, następnie utworzono łóżka dla leczenia osób zakażonych. 

Oddział zakaźny powstał na parterze oddziału internistycznego. Pierwsi trafiający pacjenci trafiający 

na oddział to stany bardzo ciężkie. W ramach oddziału utworzone zostały 2 łóżka respiratorowe.  

Doktor Ewa Łopińska szczegółowo omówiła funkcjonowanie oddziału zakaźnego w SPZOZ w Kępnie. 

Podkreśliła w swojej wypowiedzi, że personel oddziału zakaźnego pracował  z pełnym oddaniem i 

zaangażowaniem. 

Pani Beata Andrzejewska zwróciła uwagę na wielokrotne zmiany i konieczność przeorganizowania 

pracy szpitala, podkreśliła, że pomimo sytuacji pandemii, szpital nie zatrzymał się z pozostałą 

działalnością, pracował w pełnym zakresie, były momenty czasowego wstrzymania przyjęć pacjentów 

na niektóre oddziały, ale nigdy nie trwało to długo. Dyrektor poinformowała, że obecnie w SPZOZ 

trwa etap szczepień. W dniu 30 grudnia 2020r. do SPZOZ w Kępnie trafiło pierwsze 75 dawek 

szczepionki z przeznaczeniem dla medyków i pracowników medycznych. W dniach 30 i 31 grudnia 

2020 r. zostało zaszczepionych łącznie 75 osób. Do dnia 11 stycznia 2021r. zaszczepionych zostało 

kolejne 310 osób w punkcie szczepień. Tygodniowo zamawianych jest 180 dawek szczepionek. 

Dziennie szczepionych jest około 40 do 50 osób.  

Dyrektor złożyła podziękowania personelowi, Zarządowi, członkom Rady Społecznej SPZOZ       w 

Kępnie, Wojewodzie Wielkopolskiemu, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie, Poseł  do 

Parlamentu Europejskiego pani Andżelice Możdżanowskiej. 

Statystyka covidową w SPZOZ przedstawia się następująco:  

- 170 pacjentów na oddziale zakaźnym,  

- 7 pacjentów na oddziale OIOM. 

Zrealizowanych zostało 536 transportów covidowych na terenie całej Wielkopolski. 

Mobilny zespół wymazowy pobrał 4 tyś. wymazów, w punkcie drive również pobrano 4 tyś. 

wymazów. Zespół transportowy wykonał ponad 128 tyś. km, a zespół wymazowy 151 tyś. km. 

Następnie Przewodniczący Rady Społecznej SPZOZ w Kępnie poinformował, że dotacja która została 

udzielona szpitalowi w kwocie 220 tyś. zł została zwrócona do budżetu Powiatu Kępińskiego  

z zamiarem, że w 2021 r. ponownie zostanie przekazana na zakup karetki transportowej. 

Dyrektor SPZOZ poinformowała, że dostawa karetki nastąpi w dniu 13 stycznia 2021r., natomiast w 

dniu 12 stycznia 2021 r. został posadowiony kontener przy SOR. Podziękowania skierowała do 

Komendanta Państwowej Straży Pożarnej za pozyskane wcześniej namioty, które zostały zwrócone. 

5. W punkcie piątym Pani Beata Andrzejewska  przedstawiła sytuację kadrową SPZOZ w Kępnie. 

Nowym Kierownikiem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego jest pan dr Adam Kapica, a zastępcą 

pani dr Bożena Skibińska. Kierownikiem Oddziału Chirurgicznego został dr Witold Jeziorny, zastępcą 

pan dr Wojciech Żółtaszek. Kierownikiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest pan dr Sebastian 

Filipczak. W postępowaniu konkursowym wyłoniony został nowy Kierownik Pracowni Fizjoterapii. 
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Jest też nowa pani Kierownik Centralnego Laboratorium i od stycznia 2021r. nowy Kierownik Sekcji 

czystości. Zredukowane zostało zatrudnienie specjalisty ds. BHP i Ochrony Danych Osobowych          

do 1 etatu.  Jedna osoba objęła te dwie funkcje. Oszczędność roczna wynosi około 56, 5 tyś rocznie. 

Utworzone zostało nowe stanowisko pracy: Specjalista ds. Inwestycji Programów i Projektów 

Zdrowotnych. Pozyskano również nowych lekarzy rezydentów, którzy rozpoczęli specjalizację               

z zakresu chirurgii i pediatrii.  

Uzyskana została akredytacja na prowadzenie specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii.          

Do dyspozycji są 2 miejsca na Oddziale Położniczo – Ginekologicznym.  

Dyrektor podkreśliła ważną kwestię dotyczącą planów rozwojowych i rozbudowy Oddziału 

Leczniczego w Grębaninie – nawiązana została współpraca z nowym lekarzem specjalistą z zakresu 

rehabilitacji leczniczej, która rozpocznie się  w marcu br. 

Zatrudniona w SPZOZ w Kępnie kadra zapewni nie tylko realizację kontraktów, ale przede wszystkim 

wzrost, jakości udzielanych świadczeń. Od roku 2021 w SOR zapewniona została dwuosobowa 

obsada kadry lekarskiej. Jest to również spełnienie wymogów Ministerstwa Zdrowia i Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

Pani Alicja Śniegocka – Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego zadała pytanie dotyczące 

funkcjonowania Poradni Pulmonologii. 

Dyrektor SPZOZ poinformowała, że mimo wielu starań na ten moment nie udało się pozyskać 

głównego lekarza do pracy w poradni. Warunki finansowe, które stawiają lekarze pulmonolodzy są 

nie do przejścia w pozycji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wysłane zostało w tej 

sprawie pismo do Funduszu i dalej podejmowane są próby, aby takiego lekarza pozyskać i przywrócić 

działalność tej poradni.  

Pani Andżelika Możdżanowska skierowała pytanie czy Szpital Kępiński jest na etapie pozyskiwania 

nowych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i ewentualnie, jakich? 

Pani Dyrektor Beata Andrzejewska poinformowała o złożonym piśmie z prośbą o rozpisanie 

postępowania konkursowego na usługi mammograficzne, żeby jak najszybciej udostępnić pacjentkom 

możliwość skorzystania z bezpłatnych badań diagnostycznych mammograficznych  

w SPZOZ w Kępnie. Działają już aparaty rentgenowskie cyfrowe. Cyfrowy mammograf                                  

ma zagwarantować dostęp do badań diagnostycznych dla pacjentek oraz dodatkowe przychody       

dla SPZOZ w Kępnie. 

Dyrektor SPZOZ w Kępnie zaznaczyła, że w przypadku chirurgii nastąpiła zdecydowana poprawa 

jakości oraz zostały uruchomione dodatkowe procedury chirurgiczne z tzw. zakresu chirurgii 

naczyniowej. Chirurgia naczyniowa wykonuje znaczną część kontraktu chirurgicznego i podnosi, 

jakość udzielanych świadczeń. W przyszłym roku mają być realizowane świadczenia laparoskopowe. 

W kwestii położnictwa i ginekologii od miesiąca listopada i grudnia 2020 r. zauważalne jest 

podwojenie liczby porodów w Szpitalu w Kępnie. Do 11 stycznia odbyło się 25 porodów w br.  

Do tej pory było średnio miesięcznie około 35 porodów, teraz jest ich około 65.  

Pani Andżelika Możdżanowska zapytała czy przewidziane są jeszcze jakieś inne dodatkowe kontrakty 

w poradniach? 

Pani Beata Andrzejewska odpowiedziała, że zostały złożone dwa dodatkowe wnioski na utworzenie 

dwóch nowych poradni: pediatrycznej oraz proktologicznej.  

Następnie zabrał głos pan  Roman Wojtysiak i pogratulował wszystkich przedsięwzięć, które udało się 

zrealizować.   

Pan Robert Kieruzal – Przewodniczący RS SPZOZ w Kępnie wystosował apel do Samorządowców  

o współpracę w zakresie wykorzystywania cyfrowego mammografu, który po podpisaniu kontraktu 

będzie dostępny w SPZOZ w Kępnie. Prosił, aby nie stwarzać konkurencji poprzez organizowanie 

mobilnych akcji.  

Dyrektor SPZOZ w Kępnie, podkreśliła, że działalność w zakresie profilaktyki do tej pory była bardzo 

dobra, w czasie, gdy nie było kontraktu na mammografię, natomiast obecnie można wszystko tak 

zorganizować i połączyć, aby mieszkankom gmin zapewnić np. transport na badania zamiast badań 

na mobilnym mammografie. Poinformowała również, że w SPZOZ w Kępnie jest dostęp do pani 
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doktor, który daje możliwość wykonania dodatkowo badania USG. Takiej możliwości nie ma                

w mammobusach.  

Pani Beata Andrzejewska poinformowała o sytuacji finansowej szpitala. Wynik finansowy na koniec 

listopada 2020r.  jest ujemny na poziomie 2 mln 244 tyś. zł. Wynik ten będzie skorygowany, gdyż są 

jeszcze nierozliczone nadwykonania  na poziomie około 2 mln zł za listopad 2020r. 

Poinformowała również, że nie stać SPZOZ w Kępnie na pokrycie wszystkich bieżących zobowiązań, 

natomiast nie ma zobowiązań wymagalnych. Nadal SPZOZ w Kępnie korzysta  

z układu ratalnego w zakresie ZUS-u, ale tu wszystko jest regulowane zgodnie z terminami. 

W Szpitalu w Kępnie udało się zrealizować następujące inwestycje: cyfryzacja rentgena, dwóch 

aparatów cyfrowych, cyfryzacja mammografu wraz z remontem całej pracowni. 

Przewodniczący Rady Społecznej SPZOZ w Kępnie zadał pytanie, czy są już informacje jak wygląda 

realizacja kontraktu za 2020 rok? Jak do tego ewentualnie odnosi się NFZ?  

Pani Beata Andrzejewska poinformowała, że dzięki temu, że SPZOZ w Kępnie pracował poza 

covidowo to przychody są na poziomie 1/12 wysokości ryczałtu. Natomiast wykonanie samego 

kontraktu osiągnięte zostało na poziomie 91%. Optymalna wielkość, która zawsze wynosiła 98%-

105%, natomiast w czasie epidemii te wielkości nie obowiązują. 

W kwestii dotyczącej kontraktowania roku 2021, SPZOZ w Kępnie dostał propozycje nieodbiegające 

od roku 2020. Pani Dyrektor poinformowała, że został pomniejszony kontrakt Oddziału Leczniczo-

Rehabilitacyjnego w Grębaninie, jednak posiada informacje, że kontrakty będą jeszcze raz zmieniane   

i  SPZOZ w Kępnie otrzyma nowe propozycje kontraktów na 2021r. 

 

Przewodniczący zarządził przerwę w obradach do odwołania. 

W dniu 27 stycznia 2021r. o godz.12.00 kontynuowano posiedzenie Rasy Społecznej SPZOZ w Kępnie. 

Obecnych było 8 członków. 

 

6. W punkcie szóstym przedstawiciele SPZOZ – Pani Beata Andrzejewska oraz Pani Marika 

Możdżanowska przedstawili informacje dotyczące realizacji planu finansowego, w tym 

inwestycyjnego SPZOZ  w Kępnie za rok 2020 według stanu na  koniec listopada 2020r. w zakresie: 

- przychodów i kosztów, 

- wyniku finansowego. 

Przychody ogółem wyniosły 52 mln 600 tyś. co stanowi 101% realizacji planu finansowego w zakresie 

przychodów. Natomiast koszty ogółem na koniec listopada 2020r.  wyniosły 54 mln 800 tyś. – 

realizacja 97% kosztów ogółem. Wynik finansowy na koniec listopada to strata na poziomie 2 mln 200 

tyś. Dyrektor SPZOZ w Kępnie podkreśliła, iż epidemia spowodowała, że nie można było wykonać 

części świadczeń, które wcześniej były wykonywane na poziomie 100%. Wskazując na: świadczenia 

leczniczo-rehabilitacyjne w Oddziale w Grębaninie, hemodializy oraz świadczenia rehabilitacji głównie 

ambulatoryjnej. Łącznie około 1 mln 400 tyś. przychody są niższe. 

Poprawa wyniku finansowego o 1 mln zł nastąpiła z tytułu umorzonej pożyczki udzielonej przez 

Powiat Kępiński. 

Ponadto Dyrektor SPZOZ w Kępnie poinformowała, iż na dzień 30 listopada 2020r. SPZOZ w Kępnie 

nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast realizowany jest układ ratalny zawarty z ZUS. 

Wszelkie zobowiązania są spłacane zgodnie z terminami zawartymi w układzie ratalnym.  

Pani Beata Andrzejewska poinformowała także, że SPZOZ w Kępnie poniósł znaczne koszty w związku  

z realizacją zadań związanych z epidemią i koniecznością dostosowania funkcjonowania szpitala do 

tej sytuacji. Dodatki wypłacone pracownikom realizującym świadczenia covidowe przy łóżkach 

covidowych powołanych decyzją Wojewody, sfinansowane zostały przez NFZ.                                                      

Realizację planu inwestycyjnego przedstawiła pani Marika Możdżanowska. 

Poinformowała o zakupach w SPZOZ w Kępnie w 2020r. wskazując, z jakich środków zostały 

dokonane.  Opowiedziała również o zrealizowanych remontach. 



Strona 6 z 9 

Przewodniczący Rady Społecznej SPZOZ w Kępnie zadał pytanie dotyczące układu ratalnego                 

w zakesie ZUS. Poprosił o przedstawienie szczegółów dotyczących warunków i kwot oraz 

przedstawienie bieżącej sytuacji.  

Odpowiedzi udzieliła Pani Anita Handrysik przedstawiając szczegółowe informacje w zakresie 

zawartych przez SPZOZ w Kępnie układów ratalnych.  Dyrektor SPZOZ w Kępnie  – pani Beata 

Andrzejewska zapewniła,  że SPZOZ w Kępnie będzie czynił starania aby obecny rok spłacać                 

na bieżąco,  a  założenia te są zawarte w aktualizacji programu naprawczego. 

Pani Alicja Śniegocka poprosiła o przesłanie materiałów członkom Rady na e-maila, aby móc zapoznać 

się z poszczególnymi kwotami. Pani Beata Andrzejewska  zapewniła, że wszystkie materiały 

informacyjne zostaną przesłane. 

7. W punkcie siódmym przedstawiciele SPZOZ – pani Beta Andrzejewska oraz pani Anita Handrysik 

przedstawiły informacje dotyczące bieżącej sytuacji finansowej SPZOZ.     

Została omówiona realizacja założeń programu naprawczego z 2019r. , który był realizowany przez 

SPZOZ w Kępnie. Program naprawczy zawierał 160 rekomendacji, z czego 120 zostało całkowicie 

zrealizowanych. W trakcie realizacji jest 17 rekomendacji. Na te 17 – 5 dotyczy Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii, związane jest to z planami inwestycyjnymi dotyczącymi 

rozbudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, których realizacja przede wszystkim ma na 

celu dostosowanie tego oddziału do wymogów Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w zakresie 

pomieszczeń i warunków udzielania świadczeń oraz zwiększenia liczby łóżek z 4 do 6. Skutkiem tego 

będzie zwiększenie dostępności do świadczeń udzielanych przez SPZOZ w Kępnie.  Pani Beata 

Andrzejewska podkreśliła, że SPZOZ w Kępnie, jako jedyny posiada taki oddział w regionie i 

świadczenia realizowane są dla wszystkich ościennych powiatów. Zwiększenie liczby łóżek to również 

wzrost przychodów planowany na poziomie 1 mln 100 tyś.  zł rocznie. Inwestycja ta jest planowana 

na lata 2021 -2022.W dniu 31 grudnia ubiegłego roku  zostało ogłoszone postępowanie przetargowe 

na realizację  tej inwestycji. 

Kolejne 5 rekomendacji łącznie dotyczy również jednego zadania inwestycyjnego polegającego na 

przebudowie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.  

W przypadku Oddziału Położniczo-Ginekologicznego jest to głównie zmiana warunków pobytu  

i zmiana warunków też dla personelu  (sale dwułóżkowe z węzłem sanitarnym oddzielnym dla 

każdego z pomieszczeń, wydzielona sala porodów rodzinnych na oddziale). Zaplanowany jest  także 

remont Oddziału Noworodkowego. Pozostałych 6 rekomendacji dotyczy Oddziału Leczniczo-

Rehabilitacyjnego w Grębaninie. To kolejna inwestycja w SPZOZ, która będzie realizowana przez 

Powiat Kępiński to budowa nowego pawilonu. Zagwarantuje ona wzrost liczby łóżek z 40 do 48, co z 

kolei zapewni wzrost przychodów z zakresu rehabilitacji. Dodatkowo Szpital będzie starał się 

uruchomić i zakontraktować świadczenia rehabilitacji dziennej oraz dodatkowo stworzyć możliwości 

odpłatnych pobytów komercyjnych  licząc na dodatkowe przychody. Jeśli chodzi o część komercyjną 

będzie to dotyczyło nowego etapu czyli wyremontowania obecnego obiektu, w którym funkcjonuje 

oddział. Ostatnia rekomendacja to redukcja kosztów eksploatacyjnych w sekcji czystości. W  związku                

ze zmianą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i brakiem osób chętnych do pracy Dyrekcja 

rozpatruje możliwość ogłoszenia przetargowego na sprzątanie części niemedycznych szpitala. 

Dyrektor SPZOZ w Kępnie poinformowała, że zapis dotyczący rekomendacji, który zalecał 

ograniczenie zatrudnienia w sekcji czystości jest to rekomendacja, która nie może być zrealizowana 

 w tym wymiarze funkcjonowania szpitala i w tym zakresie realizowanych świadczeń,  

co spowodowałoby poważne konsekwencje w działalności szpitala w zakresie wymogów sanitarno-

epidemiologicznych. Tą rekomendację Dyrekcja szpitala uznaje za niezasadną. 

Pani Beata Andrzejewska poinformowała, iż 14 rekomendacji jest niezasadnych i niezrealizowanych, 

podając następujące z nich: 

- wykorzystanie pustostanów (pustostanów szpital nie posiada), 

- negocjacje z NFZ w celu utworzenia oddziałów zabiegowych (stanowisko NFZ jest niezmienne           

w zakresie oddziału ortopedycznego na tym terenie, NFZ nie przewiduje takich potrzeb, świadczenia 

ortopedyczne są realizowane w zakresie Oddziału Chirurgicznego), 
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- likwidacja kuchni w Grębaninie (niezasadna do zrealizowania, ze względu na plany inwestycyjne),      

- potraktowanie środków jako niskocenne środki trwałe (rekomendacja była konsultowana                    

z biegłymi, nie została wyrażona aprobata dla tego typu działań), 

- zatrudnienie sekretarki medycznej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (nie ma takiej 

potrzeby), 

- wdrażanie na oddziale świadczeń w ramach DILO (dotyczy Oddziału Chirurgicznego,  SPZOZ               

w Kępnie nie posiada takich zasobów kadrowych i sprzętowych), 

- zakup nowych szaf lekowych (koszty zakupu przekraczają ewentualne oszczędności), 

- wykonywanie znieczuleń wyłącznie na bloku operacyjnym (dotyczy 3 rekomendacji), 

- wzrost zatrudnienia lekarzy o przeszło 2 etaty w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej 

(zatrudnienie lekarzy byłoby bardziej kosztowne niż wzrost kontraktu, który byłby uzyskany z NFZ), 

- powiększenie Oddziału Nefrologicznego (wiązałoby się z kolejną inwestycją, ważność inwestycji          

i hierarchia jest obecnie ułożona, ponadto konieczna byłaby  kolejna rozbudowa, ponieważ na 

oddziale nie można zwiększyć już liczby łóżek). 

Natomiast 9 rekomendacji  jest częściowo zrealizowanych, dotyczą głównie zmniejszenia zatrudnień 

lub redukcji zatrudnień w oddziałach pielęgniarek lub opiekunek oraz lekarzy.  O sytuacji dotyczącej 

zatrudnienia poinformowała Dyrektor SPZOZ w Kępnie oraz pani Barbara Mencel – Pielęgniarka 

Naczelna. 

Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ w Kępnie odniósł  się do sytuacji z Sesji Rady Powiatu z dnia  

26 stycznia 2021r., gdzie jeden z radnych wyraził zaniepokojenie przestarzałym sprzętem szpitala, 

poprosił o poinformowanie członków Rady o stanie sprzętu i wyposażenia Szpitala w Kępnie. 

Pani Beata Andrzejewska poinformowała, że wiele wątpliwości wzięło się z niewłaściwego ujęcia 

tematu w raporcie przez firmę Formedis. Szczegółowo wyjaśniła sytuację. 

Dyrektor SPZOZ m. in. w swojej wypowiedzi podkreśliła, że nigdzie nie jest wskazane, że szpital nie 

może działać na sprzęcie powyżej 10 lat, ponieważ każdy sprzęt w szpitalu podlega przeglądom, które 

są odpowiednio odnotowywane i wskazany jest następny termin przeglądu. Szpital nie może też 

działać na sprzęcie niesprawnym, nie nadającym się do użytku. Poinformowała, ze w zeszłym roku 

Szpital w Kępnie został wyposażony w bardzo nowoczesny sprzęt, który podnosi jakość realizowanych 

świadczeń. Dyrektor przekazała, że zdaniem Przedstawicieli Związków Zawodowych Radny nie 

pierwszy raz przedstawił Szpital w złym świetle. 

Pani Beata Andrzejewska poinformowała, że program naprawczy został zrealizowany, natomiast 

bardzo zmienna sytuacja w ochronie zdrowia powoduje, że musi być aktualizowany w zależności od 

sytuacji i stopnia zrealizowania. I ten program też musiał zostać zaktualizowany. Zostały utrzymane 

główne założenia programu, które realizowane są w dalszej części czyli głównie zadania inwestycyjne. 

Przedstawione zostały założenia nowego programu naprawczego, w ramach którego główne 

rekomendacje omówiła Pani Anita Handrysik, wskazując między innymi na: 

- przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Noworodkowego, 

- rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

- budowa nowego pawilonu Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego z nową bazą zabiegową, 

- zakup dwóch cyfrowych aparatów RTG oraz mammografu, 

- redukcja kosztów eksploatacyjnych – sekcja czystości, 

- optymalizacja bazy pojazdów transportowych i ambulansów sanitarnych, 

- optymalizacja zatrudnienia – pielęgniarz epidemiologiczny, 

Przewodniczący Rady Społecznej SPZOZ w Kępnie zadał pytanie dotyczące planów wykorzystania 

firmy zewnętrznej do sprzątania części szpitala i czy była robiona analiza w zakresie jaki procent/część 

powierzchni szpitala, miałaby być przekazana do sprzątania przez firmę zewnętrzną i jakie z tego 

tytułu będą oszczędności.  

Dyrektor SPZOZ w Kępnie poinformowała, że obecnie rozpatrywane jest, czy ktokolwiek podejmie się 

takiego zadania. W zeszłym roku próbowano dokonać zapytań i żadna firma nie podeszła nawet do 

rozmów. Dotyczy to głównie części administracyjnej i ciągów komunikacyjnych. Do tej pory nie 

uzyskano informacji od żadnej  z firm, ponieważ nie były zainteresowane. Podjęte zostaną kolejne  
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próby. Pani Dyrektor SPZOZ w Kępnie poinformowała o problemach z kadrą w sekcji czystości oraz o 

przymierzaniu się do zmiany organizacji pracy w tej sekcji. 

Do dyskusji włączyła się Pani Bogumiła Lewandowska Siwek wskazując na opłacalność takich 

rozwiązań. Ponadto nawiązując do rekomendacji przedstawionych przez Dyrektora SPZOZ w Kępnie, 

które nie zostały zrealizowane podkreśliła, że brak ich realizacji jest zasadny. 

8. W punkcie ósmym przedstawiciel SPZOZ – Pani Marika Możdżanowska przedstawiła plan działań 

inwestycyjnych szpitala na lata 2021-2023.  Plan bezpośrednio związany jest z aktualizacją programu 

naprawczego. Omawiając poszczególne działania Pani Marika Możdżanowska wskazała na ich źródła 

finansowania. Miedzy innymi poinformowała o zaplanowanych działaniach profilaktycznych, 

kampaniach informacyjnych, udziale SPZOZ w Kępnie w konkursie ogłoszonym przez NFZ  na  

kontrakt mammograficzny. Poinformowała o inwestycji jaką jest przebudowa oddziału Położniczo-

Ginekologicznego, przebudowa i wyposażenie Oddziału Noworodkowego i rozbudowa Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii.    

Poinformowała również o nowej akcji Szpitala w Kępnie w 2021r. „Kocyk dla każdego maleństwa”. 

Kolejnym istotnym elementem programu naprawczego wskazanym przez panią Marikę 

Możdżanowską jest realizowana rozbudowa Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie. 

Ponadto poinformowała, że szpital uczestniczy w Narodowym Programie Szczepień.                      

Szczegółowo opowiedziała o programie rehabilitacji po udarze mózgu, do którego trwa już rekrutacja. 

Dyrektor SPZOZ w Kępnie poinformowała, że NFZ ogłosił postępowanie konkursowe dla pracowni 

mammografii i jeśli realizacja przebiegnie zgodnie z planem, to od dnia 1 marca 2021r. wróci 

możliwość realizacji diagnostyki mammograficznej już na cyfrowym mammografie. 

Złożone zostały również dwa wnioski o zakontraktowanie dwóch nowych poradni pediatrycznej  

i proktologicznej. 

Pani Beata Andrzejewska skierowała prośbę do włodarzy gmin, aby zagwarantować mieszkankom 

dostęp do cyfrowego mammografu, podkreślając korzyści wykonania badania w Szpitalu w Kępnie. 

Ponownie poinformowała, że zostanie skierowana propozycja współudziału w innych działalnościach 

z zakresu profilaktyki. 

Pani Andrzejewska poinformowała o realizowanych szczepieniach. Złożyła podziękowania  pani 

Andżelice Możdzanowkiej, członkom Rady Społecznej SPZOZ w Kępnie, Zarządowi Powiatu 

Kępińskiego, współpracownikom i wszystkim pracownikom Szpitala w Kępnie. W imieniu pani 

Andrzeliki Możdżanowskiej głos zabrał pan Michał Siestrzeńcewicz-Kuczuk zapewniając,                               

że współpraca będzie nadal trwała na wysokim poziomie i z pełnym zaangażowaniem. 

Pan Robert Kieruzal również podziękował wszystkim za zaangażowanie w czasie pandemii. 

9. Dyskusja, wnioski i wolne głosy. 

Pani Irena Sadek zadała pytanie dotyczące inwestycji rozbudowy Oddziału Leczniczo-

Rehabilitacyjnego w Grębaninie, czy są już zakończone uzgodnienia z konserwatorem zabytków i czy 

są one pozytywne? 

Przewodniczący Rady Społecznej SPZOZ W Kępnie poinformował, że jeśli chodzi o pałac  

w Grębaninie, to rozbudowa ma nie ingerować w jego wizerunek. Konserwator zwrócił uwagę na 

park, aby jak najmniej ingerować w drzewostan. Zostało to ustalone w taki sposób, aby ten obiekt 

wpasować w to co jest wolne do zabudowania z najmniejszą ingerencją w drzewostan. 

Pani Bogumiła Lewandowska-Siwek poinformowała, że na najbliższej sesji Gmina Baranów przeznaczy 

500 tyś. zł. na Szpital w Grębaninie, a w następnym roku zostanie przekazane kolejne 

500 tyś. zł . 

Pan Roman Wojtasik zapytał Dyrektora SPZOZ w Kępnie na jakim etapie jest wyjaśnianie tragicznych 

zdarzeń do których doszło w Szpitalu w Kępnie. Pani Beata Andrzejewska poinformowała, że ostatnia   

z tych spraw została umorzona. Natomiast dwie pierwsze sytuacje nadal są wyjaśniane przez 

Prokuraturę i nie posiada żadnej informacji. 

Pan Adam Kopis jako gospodarz Gminy Łęka Opatowska podziękował pani Dyrektor SPZOZ  w Kępnie 

oraz kierownikowi laboratorium za możliwość przeprowadzenia stosownych badań związanych  

z Covid-19. Zadał również pytanie dotyczące powołania POZ, który powstał przy Szpitalu w Kępnie. 
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Czy ten punkt POZ jest podtrzymywany w zadaniach strategicznych na rozwój SPZOZ w Kępnie czy 

tego punktu już nie ma?  

Pan Adam Kopis zapytał Starostę czy kwestia dotycząca realizacji inwestycji szpitalnych ma mieć 

perspektywę dwóch lat, czy trzech lat? 

Pan Robert Kieruzal wyjaśnił, że ta inwestycja będzie rozliczana w przeciągu 3 lat czyli od 2021                            

do  2023r.   

 Pan Adam Kopis poinformował, że będzie czekał na takie kalkulacje, które będą dotyczyły wszystkich 

samorządów Powiatu Kępińskiego. 

Pani Dyrektor SPZOZ w Kępnie udzieliła informacji o funkcjonowaniu  POZ wskazując m.in.                        

że obecnie jest 800 deklaracji, wcześniej było 300 i  deklaracji przybywa. Podtrzymana jest działalność 

lekarza i pielęgniarki. 

     Pani Irena Sadek zwróciła się z pytaniem dotyczącym wykonywania szczepień na naszym terenie oraz 

     czy nie brakuje szczepionek?  

Starosta udzielił odpowiedzi podkreślając odpowiednie przygotowanie w zakresie ilości punktów 

 szczepień oraz personelu. Wszystko zależne jest od ilości przekazywanych szczepionek.  

Pani Beata Andrzejewska szczegółowo poinformowała, o prowadzonych szczepieniach, które    

odbywają się od 30 grudnia 2020r. bez większych zakłóceń. Wskazała ponadto, że jeśli szczepionki    

są  możliwe do zamówienia to dostawy są realizowane.   

Następnie  głos zabrał pan Michał Siestrzeńcewicz-Kuczuk – Asystent Andżeliki Możdżanowskiej Poseł 

do Parlamentu  Europejskiego akcentując, że kwestia dostawy szczepionki to bolączka całej Unii 

Europejskiej. Poinformował, że firma Pfizer zapewnia Komisję Europejską, że dostawy kwartalne będą 

wyrównane i wywiążą się z zobowiązań. Firma,  która odwołała spotkanie z Komisją Europejską  ma 

wydać oświadczenie w kwestii zmniejszonych ilości dostaw do poszczególnych krajów europejskich. 

Komisja europejska ma podjąć konkretne działania, aby firmy jak najszybciej wywiązywały się                

z dostaw.  

10.  Na tym posiedzenie zakończono 
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