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Protokół Nr 3/2021 

z posiedzenia Rady Społecznej  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, 

które odbyło się w dniu 21 czerwca 2021 roku o godz. 14:30  

w trybie zdalnym (stan epidemii – COVID-19) 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Przewodniczący RS SPZOZ   

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 (dołączył ok. godz.14:45) 

7. Danuta Froń - nieobecna 

8. Adam Staszczyk – zdalnie (dołączył od ok. godz. 14:40) 

9. Grzegorz Hadzik  - zdalnie (uczestniczył do ok. godz. 15:30) 

10. Roman Wojtysiak – zdalnie 

11.  Beata Andrzejewska – Dyrektor SPZOZ  – zdalnie 

oraz  

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

       - zdalnie 

2. Anita Handrysik – Główna Księgowa – zdalnie 

3. Marika Możdżanowska - Specjalista ds. Inwestycji Programów i Projektów Zdrowotnych  

         – zdalnie  

4. Barbara Łuczak - przedstawiciel NSZZ Solidarność - zdalnie 

5. Agata Sztucka – protokolant  

 

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 28 kwietnia 2021r. 

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

5. Informacja o bieżącej sytuacji finansowej i działalności SPZOZ w Kępnie. 

6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie rocznego sprawozdania z planu 

finansowego, w tym inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Kępnie za 2020 rok. 

7. Dyskusja, wnioski i wolne głosy. 

8. 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.  

 

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 26 maja 2021r.  Następnie Przewodniczący stwierdził zdolność Rady do 
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podejmowania uchwał - obecnych na posiedzeniu 8 członków – 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 28 kwietnia 2021r.  

- uwaga wniesiona do protokołu przez jednego z Członków Rady Społecznej SPZOZ w Kępnie została 

uwzględniona. 

 

4. W punkcie czwartym przedstawiciel SPZOZ – Pani Anita Handrysik przedstawiła informacje z realizacji 

planu finansowego w zakresie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego za rok 2020.  

 Pani Beata Andrzejewska podkreśliła, iż epidemia zatrzymała wiele planów, zmusiła szpital do 

licznych zmian oraz spowodowała konieczność podejmowania bardzo trudnych decyzji                          

w ekspresowym tempie. Konieczne okazało się przeorganizowanie pracy szpitala, przestrzeni 

szpitalnej, aby było możliwe nie tylko właściwe funkcjonowanie i zapewnienie bezpieczeństwa 

zarówno pacjentom jak i personelowi, ale też aby było możliwe udzielanie pomocy przede wszystkim 

pacjentom z podejrzeniem oraz rozpoznaniem COVID -19. Co ważne szpital nie zatrzymał swojej 

pozostałej działalności. Celem SPZOZ w Kępnie było nie tylko leczenie pacjentów z COVID-19, ale żeby 

również do leczenia mieli dostęp pacjenci z innymi schorzeniami. To powodowało ponoszenie 

większych i dodatkowych kosztów. Mimo zachowania dostępu do leczenia i  funkcjonowania 

wszystkich oddziałów, poradni i pracowni przychody szpitala były znacznie niższe niż gdyby był to rok 

bez epidemii. Ta strata przychodów szacowana jest na około 2 mln zł. Stąd wynik  - strata na 

poziomie 3 mln 300 tys. zł.  Poza epidemią prawdopodobnie ten wynik byłby na poziomie około 1,5 

mln – 1,3 mln zł. 

Pani Dyrektor poinformowała, że przy normalnym funkcjonowaniu, bez epidemii i bez osób chorych 

na COVID-19 jest szansa na poprawę przychodów szpitala. 

Rok 2020 spowodował, że SPZOZ w Kępnie musiał dostosować się do nowych warunków i otworzyć 

zupełnie nowe działalności szpitala poza tymi, które już funkcjonowały. 

Utworzone zostały: 

 zespół wyjazdowo-wymazowy jako jeden z pierwszych w Wielkopolsce od 13 marca 2020r.   

Zakończył on swoją działalność w ostatnich dniach, z uwagi na zbyt małą liczbę wymazów do 

zrealizowania. Nadal pozostaje jednak w gotowości do pracy we współpracy z NFZ i Wojewodą. 

Jeśli będzie taka potrzeba to te świadczenia będą dalej realizowane; 

 zespół transportowy dla pacjentów podejrzanych i chorych na COVID, który funkcjonował na 

terenie całej Wielkopolski; 

  łóżka obserwacyjne dla pacjentów podejrzanych o COVID - 19; 

 oddział zakaźny dla pacjentów chorych na COVID - 19, w tym łóżka intensywnej terapii. 

Łącznie zostało zrealizowanych 19 decyzji Wojewody Wielkopolskiego w zakresie zabezpieczenia 

świadczeń dla pacjentów podejrzanych lub chorych na COVID - 19.   

Obecnie szpital zapewnia dwa łóżka obserwacyjne, nie ma już łóżek covidowych. SPZOZ w Kępnie pod 

koniec roku 2020 stał się szpitalem węzłowym w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw 

COVID-19. Pani Dyrektor SPZOZ w Kępie podkreśliła, że SPZOZ w Kępnie musiał się dodatkowo 

otworzyć na nowe rodzaje działalności. Odpowiadano na wszelkie zapotrzebowanie związane  

z epidemią wspólnie z Zarządem Powiatu Kępińskiego. 

Kolejno Pani Beata Andrzejewska przedstawiła Covid w statystyce: 

- wykonano 490 transportów covidowych w roku 2020  i 229 w roku 2021, 

- wykonano 685 wymazów wyjazdowych w roku 2020 i 1211 w roku 2021,   

- w ramach Drive Thru wykonano  4250 wymazów w roku 2020 i 3027 w roku 2021. 

Pani Dyrektor SPZOZ w Kępnie przypomniała, że szpital nie dysponował już wolnymi karetkami                       
i tworząc zespół wymazowy korzystano z  różnych pojazdów. W kwietniu 2020r. w ramach akcji 
„Zestrzelimy koronawirusa” SPZOZ w Kępnie otrzymał samochód jako dar od myśliwych, który do 
maja 2021r. przejechał 170 tys. km realizując zadania z zakresu wymazów wyjazdowych. 
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Ponadto Pani Beata Andrzejewska przedstawiła pozostałą  statystykę szpitala w roku 2020.  

Poinformowała, iż było 31 lądowań śmigłowców ratunkowych. 

Następie przedstawiona została statystyka pacjentów szpitala z podziałem na województwa                          

i powiaty.  

Ogółem w 2020r. 31% pacjentów szpitala to pacjenci z innych województw, 16 % to pacjenci z innych 

powiatów województwa wielkopolskiego. Najwięcej pacjentów z innych województw było leczonych 

w oddziale chirurgicznym 44%, w oddziale noworodkowym 36%, w oddziale położniczo-

ginekologicznym 34%. 

W przypadku pacjentów z innych powiatów województwa wielkopolskiego, to największa ich liczba 

to oddział leczniczo-rehabilitacyjny 42%, oddział nefrologiczny 39% i oddział chirurgiczny 19%. 

Pani Dyrektor podkreśliła, mówiąc o działaniach inwestycyjnych roku ubiegłego, że wspólnym 

największym sukcesem jest zrealizowanie inwestycji pn. ucyfrowienie pracowni rentgenowskiej  

i pracowni mammografii. Inne ważne inwestycje to karetki, które były niezbędne dla prawidłowego 

funkcjonowania szpitala oraz zapewnienie świadczeń związanych z epidemią.  

Wartość ogółem zrealizowanych inwestycji w 2020 roku w SPZOZ w Kępnie to przeszło 4 mln zł. 

Pani Beata Andrzejewska zwróciła uwagę, że informacje dotyczące inwestycji z 2020r. były omawiane 

szczegółowo na poprzedniej Radzie Społecznej SPZOZ w Kępnie. 

 

5. W punkcie piątym przedstawiciele SPZOZ – Główna księgowa – Anita Handrysik oraz Dyrektor Beata 

Andrzejewska przedstawiły informacje dotyczące bieżącej sytuacji finansowej  i działalności SPZOZ              

w Kępnie za I kwartał 2021r.w zakresie przychodów i kosztów.  

 Główna księgowa szczegółowo poinformowała o sytuacji dotyczącej spłaty zadłużenia wobec ZUS. 

Podkreśliła, że  zawarcie układów ratalnych z ZUS-em jest jedyną opcją jaką może szpital wykorzystać 

z tytułu tarczy antykryzysowej, w związku z tym nie są ponoszone żadne koszty z tytułu spłaty 

zawartych układów, nie ma odsetek ani opłat prolongacyjnych.   

 Pani Beata Andrzejewska dopowiedziała, że bieżący wynik finansowy jest ujemny po pierwszym 

kwartale, natomiast nie są rozliczone w żaden sposób nadwykonania za pierwszy kwartał i kolejne 

miesiące. Zostały złożone wnioski o ich rozliczenie. Również pierwszy kwartał to jeszcze znaczne 

niewykonania w oddziale pediatrycznym, który został wyłączony z ryczałtu i stanowi świadczenia 

pozaryczałtowe.  Został połączony w czasie kiedy obłożenie tego oddziału wynosiło około 30%.                

Od miesiąca maja 2021r.  to wykonanie poprawia się.  

Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny, który w I kwartale 2021r.  miał znaczne obniżenie przychodów,            

natomiast w miesiącu maju notuje nadwykonania. 

W miesiącu maju 2021r. się obserwuje się większe przychody ze świadczeń komercyjnych w zakresie 

pracowni diagnostycznych. 

Notuje się wzrost porodów od listopada roku 2020. Nastąpił również powrót do normalnego 

funkcjonowania w oddziałach rehabilitacyjnym i pediatrycznym.  

Szpital otrzymał dodatkowe przychody z tytułu szeroko pojętej działalności covidowej, jednak nie 

wszystkie z tych świadczeń zostały rozliczone. 

Pani Dyrektor SPZOZ poinformowała, że wykonanie ryczałtu na koniec maja 2021r. jest na poziomie 

90%. Ryczałt uwzględnia w tym roku niewykonanie roku 2020, obecnie okres rozliczeniowy jest 

dwuletni. 

Pani Beata Andrzejewska zwróciła uwagę, że obecnie jest ogromne obciążenie pacjentów na SOR, to 

sytuacja dotąd niespotykana. Dziennie na SOR obsługiwanych jest około 50 - 60 pacjentów. Z czego 

tylko 5% stanowią pacjenci wymagający działań zgodnie z profilem Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego. Jest to niestety efektem nadal zamkniętych gabinetów lekarzy rodzinnych (nie 

wszystkich, bo część z ich funkcjonuje normalnie).  

W  roku 2021 najwięcej pacjentów  z innych województw leczonych było w oddziale chirurgicznym   

40 %, w oddziale noworodkowym 35%, w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym 34%.  

Pacjenci z innych powiatów województwa wielkopolskiego: w Oddziale Chirurgicznym 49%,  

w Oddziale Internistycznym 43%, w oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym 35%.  



Strona 4 z 6 

Dyrektor Szpitala poinformowała iż  łączna ilości szczepień w szpitalu wyniosła 14.575 dawek. 

W  roku 2021 wykonano 586 badań mammograficznych. Kontraktu z NFZ na te badania, został 

przywrócony od marca 2021r. po rocznej przerwie.   

W SPZOZ w Kępnie odbyło się  336 porodów do końca maja 2021r. 

Pani Beata Andrzejewska poinformowała, że jak większość szpitali również i Kępiński boryka się  

z problemami finansowymi oraz z  brakami kadr. Brakuje lekarzy, przez co ich oczekiwania finansowe 

są bardzo wysokie, powyżej możliwości szpitala i kontraktu z  NFZ. Pojawia się również problem 

„podkupywania” lekarzy i pielęgniarek przez sąsiadujące szpitale.  W obsadzie medycznej głównie 

brakuje lekarzy internistów, anestezjologów i pediatrów neonatologów. Problem dotyczy również 

pielęgniarek i położnych. 

Pani Dyrektor SPZOZ zwróciła uwagę, że wiele problemów i sytuacji konfliktowych wprowadziły 

dodatki covidowe. Nieprecyzyjność zapisów i różnorodność podejścia do wypłacania tych dodatków 

w różnych województwach i szpitalach powoduje sporo nieporozumień i zamieszania, również 

problemów kadrowych.   

Obecnie SPZOZ w Kępnie wystosował pismo do Narodowego Fundusz Zdrowia z wyszczególnieniem 

grup zawodowych i  osób, którym według Dyrekcji Szpitala te świadczenia się należą, oraz wysyłane 

są również żądania naszych pracowników, z wyszczególnieniem czego one dotyczą, jakiej pracy,  

jakim zakresie, w jakim czasie z prośbą o ustosunkowanie się do tego tematu przez NFZ. 

Pani Dyrektor SPZOZ w Kępnie poinformowała również, ze dodatki covidowe spowodowały żądania 

podwyżek w innych grupach zawodowych niż wyszczególnione w przepisach o tych dodatkach. 

Kolejnym wyzwaniem, które czeka SPZOZ w Kępnie w roku 2021 będzie realizacja ustawy  

o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W związku z planowanymi i oczekiwanymi podwyżkami, 

które muszą zostać zrealizowane w lipcu 2021r. Dyrektor SPZOZ w Kępnie wyraziła obawy czy zostaną 

na ten cel przyznane środki, ponieważ ciężko będzie zrealizować te podwyżki ze środków szpitala. 

Pani Beata Andrzejewska  poinformowała o planowanym w szpitalu rozszerzeniu pakietu badań 

      laboratoryjnych o pakiety badań tzw. pocovidowych. Ich realizacja ma się rozpocząć od lipca 2021r. 

Ponadto planowane jest złożenie wniosku o przystąpienia do pilotażowego programu „Profilaktyka 

40 PLUS”. Program ma być realizowany od 1 lipca 2021r. 

 Dyrektor SPZOZ w Kępnie skierowała podziękowania do Pani Andżeliki Możdżanowskiej – Poseł do 

Parlamentu Europejskiego, za ciągłe działania w celu pozyskania środków na rozwój szpitala. 

Podziękowania skierowała również do Zarządu Powiatu Kępińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy 

Kępno oraz Wójtów i Radnych za decyzje i deklaracje wsparcia finansowego na realizację 

strategicznych inwestycji dla przyszłości SPZOZ w Kępnie. 

 Została rozpoczęta bardzo ważna inwestycja dla rozwoju Szpitala w Kępnie, jaką jest budowa 

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz przebudowa Oddziału Położniczo-

Ginekologicznego i Noworodkowego wraz z nowym Traktem Porodowym. Inwestycja została 

rozpoczęta w kwietniu 2021r. 

SPZOZ w Kępnie otrzymał długo oczekiwaną pozytywną opinię o celowości inwestycji w zakresie 

budowy nowego pawilonu Oddziału Leczniczo - Rehabilitacyjnego w Grębaninie. 

 Pani Beata Andrzejewska wystosowała propozycję do Włodarzy Gmin i Powiatu Kępińskiego  

o zafundowanie dla mężczyzn z okazji dnia ojca  badania PSA. 

Przewodniczący Rady Społecznej SPZOZ w Kępnie – Pan Robert Kieruzal skierował pytanie do 

Dyrektora SPZOZ w Kępnie czy w związku z zamieszonymi ofertami pracy doszło do wypowiedzeń 

umów i kontraktów ze strony lekarzy lub innego personelu medycznego?  

Pani Beata Andrzejewska poinformowała, że doszło do porozumienia z chirurgami i anestezjologami, 

natomiast rozmowy toczyły się kilkukrotnie. Zabezpieczenie na ten moment w SPZOZ w Kępnie jest 

zarówno chirurgiczne oraz anestezjologiczne, natomiast jest kłopot zarówno w Oddziale 

Internistycznym, dyżurowo łączony jest Odział Pediatryczny i Oddział Noworodkowy. 

Kontrakty, które się kończyły zostały przedłużone natomiast na ogłoszenia nikt nie odpowiedział. 

Zarówno Przewodniczący Rady Społecznej SPZOZ Kępnie jak i Dyrektor SPZPZ w Kępnie zgodnie 
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stwierdzili, że w związku z planowanymi podwyżkami dla personelu szpitala oczekują zwiększenia 

nakładu na służbę zdrowia, w przeciwnym wypadku zostanie pogłębiona strata szpitala. 

  

6. W punkcie szóstym Rada Społeczna SPZOZ podjęła: 

 Uchwałę nr 3/2021 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Kępnie z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie  wyrażenia opinii w przedmiocie rocznego 

sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2020 rok. 

 

7. Dyskusja, wnioski i wolne głosy. 

Pani Irena Sadek skierowała pytanie do Dyrektora SPZOZ w Kępnie czy  dla kobiet kwalifikujących się 

ze względów wiekowych mammografia jest wykonywana  odpłatnie i ile to kosztuje? 

Pani Beata Andrzejewska poinformowała, że można takie badanie  wykonać prywatnie, wymagane 

jest jednak skierowanie( ze względu  na naświetlanie)  i koszt wynosi 50 zł. Może być to skierowanie 

od lekarza rodzinnego. 

Pani Bogumiła Lewandowska-Siwek zadała pytanie:  Na jakiej  zasadzie działa laboratorium w SPZOZ 

w Kępnie, czy można przywrócić zasadę bezpośredniego przychodzenia na badania  do laboratorium 

bez zapisów? 

Dyrektor SPZOZ w Kępnie poinformowała, że nie trzeba się zapisywać, od dnia  11 czerwca Wojska 

Obrony Terytorialnej zakończyły współpracą z SPZOZ w Kępnie i podjęto decyzję o otwarciu szpitala. 

Osoby , które wchodzą są obsługiwane jako ostatnie w kolejce.  

Poinformowała ponadto, że nie zostały jeszcze przywrócone odwiedziny tzw. „z marszu”. W sprawie 

odwiedzin chorych należy kontaktować się z kierownikami danych oddziałów.  

      Dyrektor SPZOZ w Kępnie ponownie zwróciła się propozycją ufundowania przez Włodarzy Gmin  

      i Powiatu Kępińskiego voucherów dla mężczyzn na badanie PSA. 

Pan Roman Wojtysiak zadał pytanie dotyczące pomocy samorządów dla SPZOZ w Kępnie, czy coś       

w tej kwestii coś się zmieniło. 

Przewodniczący Rady SPZOZ w Kenie poinformował, że nie zmieniło się nic w tej kwestii od spotkania, 

kiedy samorządy wręczały czeki i jest to kwota 5 mln 600 tys. zł. 

Dyrektor SPZOZ w Kępnie poinformowała o otrzymaniu dwóch nowoczesnych, wysokiej jakości  

aparatów ultrasonograficznych z Agencji Rezerw Strategicznych. SPZOZ w Kępnie wnioskował o trzy 

takie aparaty natomiast otrzymał dwa. Wartość jednego wynosi 100 tys. zł. 

W dniu 21 czerwca 2021r. SPZOZ w Kępnie otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego maseczki, płyn                  

do   dezynfekcji i testy antygenowe, które pomogła przewieźć firma Mirjan. 

 

8.  Na tym posiedzenie zakończono 

 

 

               Przewodniczący Rady Społecznej  

        SPZOZ w Kępnie 

                                        /-/ Robert Kieruzal 

   23.08.2021r. 

  Protokołowała: 

       /-/ Agata  Sztucka  

 

 

Załączniki do protokołu: 

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ. 

2. Lista obecności. 

3. Uchwała nr 3/2020 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Kępnie z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie  wyrażenia opinii w przedmiocie rocznego 
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sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2020 rok. 

4. Nagranie posiedzenia Rady Społecznej SPZOZ z dnia 21 czerwca 2021r.  

 

 

  


