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~~~:~t~rc;;0zoz Szpitala Powi:::~~~··········Xj···\········„.„.„ •. 
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie 

Niniejszym na podstawie otrzymanych od mieszkańców regionu opoczyńskiego wiadomości 

i zapytań dotyczących funkcjonowania SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego 

w Opocznie, proszę o odpowiedź na pytania: 

1. Jaki jest stan faktyczny zadłużenia SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego 

w Opocznie? Proszę o przedstawienie bilansu zysków i strat z rozbiciem na poszczególne 

oddziały funkcjonujące w ramach SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w 

Opocznie oraz przedstawienie wyników finansowych jak wyżej za lata 2010-2019. 

2. Czy prawdą jest, że proces dokształcania się przez Dyrektor SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. 

Edmunda Biernackiego w Opocznie Panią Edytę Wcisło współfinansowany jest przez SP ZOZ 

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie? Jeśli tak to na jakiej podstawie 

i w jakiej wysokości (miesięcznie, rocznie)? Jakim tytułem zawodowym posługuje się obecnie 

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie Pani Edyta 
Wcisło? 

3. Czy prawdą jest, że wbrew rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań 

dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu 

rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób 

nienowotworowych, w SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie 

podczas jednej zmiany pracuje jeden pracownik obsługujący jednocześnie: pracownię 

tomografii komputerowej, dwie pracownie rentgenowskie, a w przypadkach nagłych 

świadczący usługi również na oddziałach SOR i OIOM? Jeśli tak, to na jakiej podstawie podjęli 

Państwo decyzję o ograniczeniu zatrudnienia w tym sektorze? Jakie pozytywne skutki 

w Państwa opinii miało przynieść takie rozwiązanie? Co w przypadku, gdy jedyny w trakcie 

zmiany technik elektroradiologii zasłabnie na swoim dyżurze? Kto w takiej sytuacji będzie 

wykonywał czynności niezbędne do zdiagnozowania pacjenta? Co w przypadku gdy technik 

elektroradiologii świadczyć będzie usługę w przypadku pilnym na oddziale OIOM, a w tym 

samym czasie na SOR przywieziony zostanie pacjent z wypadku komunikacyjnego, który 

wymagać będzie natychmiastowej diagnozy do której niezbędne będzie badanie 

rentgenowskie? Co w przypadku, gdy na SOR przywiezieni zostaną pacjenci z wypadku 

zbiorowego, wymagających natychmiastowej diagnozy aparaturą RTG lub tomografem? Jak 

ograniczenie zatrudnienia przekłada się na kolejki pacjentów do pracowni RTG, zakładając, że 



za wykonanie badania (zdjęcie RTG), jego opis i przetworzenie go do postaci zapisu na płycie 

CD odpowiada ta sama osoba, która w tym samym czasie świadczy usługi na SOR, OIOM 

i obsługuje tomograf komputerowy? Ile takich zdjęć wykonywanych jest każdego dnia? 

4. Na podstawie jakich umów i na jakiej stawce zatrudnieni byli dotychczas technicy 

elektroradiologii i jak stawki te wyglądają w stosunku do innego personelu średniego szczebla? 

Proszę o zestawienie obowiązujących w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. Edmunda 

Biernackiego w Opocznie stawek na jakich pracują pracownicy zarówno pracujący na umowę 

o pracę, jak i pracujących na kontrakcie. 

5. Czy wobec SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie toczą się 

postępowania sądowe, procesy? Czy w ostatnich latach SP ZOZ Szpital Powiatowy im. 

Edmunda Biernackiego w Opocznie brał udział w postępowaniach, które skutkowały lub miały 

skutkować wypłatą odszkodowania przez SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego 

w Opocznie? Jeśli tak to proszę o wskazanie kto był osobą wnoszącą o wypłatę odszkodowania 

(pracownik, pacjent) oraz jak zakończyły się takie postępowania. 

Mając na uwadze dobro mieszkańców regionu opoczyńskiego i przejrzystość funkcjonowania placówki 

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie proszę o odpowiedź na powyższe 

pytania. 

Radny Rady Miejskiej w Opocznie 

Jakub Biernacki 
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Dyrektor SP ZOZ Szpitala Powiatowego 

im. Edmunda Biernackiego w Opocznie 

Niniejszym na podstawie otrzymanych od mieszkańców regionu opoczyńskiego wiadomości 

zapytań dotyczących funkcjonowania SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego 

w Opocznie, a także na podstawie wyników sondy internetowej z dnia 17.10.2019, w której udział 

wzięło blisko 1500 osób, z których ponad 1200 osób (84%) wypowiedziało się negatywnie na temat 

poziomu świadczenia usług przez opoczyński szpital, wzywam Panią do podjęcia natychmiastowych 

działań mających na celu zarówno poprawę jakości świadczenia usług przez SP ZOZ Szpital Powiatowy 

im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, jak również zmianę postrzegania placówki przez lokalną 

społeczność. 

Radny Rady Miejskiej w Opocznie 

Jakub Biernacki 

Załącznik : 

1. Sonda internetowa z dnia 17.10.2019 (facebook.com/spottedopoczno) 



Załącznik 1: Sonda internetowa z dnia 17.10.2019 (facebook.com/spottedopoczno) 

~ SpoUed: Opoczno utworzyl(a) ankietę. 
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WYPO'!J\11EDZ SI Ę! (ANKIETA) 

Gorący tema.t opoczy1ńskieg o s2piia!a rnz191rzew !ll miesz ·a iicó•;~ Opoczna do 

czerw o110.§ci. Z jedn ej slrony mieszkańcy ze S"Joimi doś• .• ·.•iad.c:zeniami, 

ud'zie lający się w komentarzach i w iacfomosciach fl:lflJ'Watnych. Z drugiej: 

d'yrekoja szpil ala twie rdząca. że wpisy miesz,kańców są jp1ostałą w •Nyniku 

dodania mem a falą kirylyki która l!lte j-esl ~odparta 'aktami. ani n ie slanow i 

11 er~•tarycznej dyskusj i". Jed1nowacznie op101.;,•iadam stę: w lej S'l'tuac:ji za 

11 ieszkańcami , ich historiami i doś1,,·,•iadczeniami z opocz~·ń skim szpital-e m. 

Clrnialb}'m jed na.k poznać Pańtsl•ua zdanie \'! tym lem ac·ie. 

B IORĄC POD Ul.1\IAGĘ SVltOJ E PRYVYAT NE OOŚ1/iłlADCZEt IA.Z 

O OCZY!'. SKIM SZPITALEM: JAK OCEi' l .l!iSZ JEGO PRACĘ? 

Zapraszam Pańslwa <:Io udzialll tił ankiecie i lmmernto11,•ania. 

#opocznostanu.mystu #ankieta #l.'l'/powi edzsi ę 

DOBRZE 0 ŻLE 

la ankie1B. .zakończyła się. · Liczba gios6w: 1.5 tys. 


