
Protokół Nr LVIII/18 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 10 lipca 2018 r. 

 

Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się w dniu 10 
lipca 2018 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 
 

Sesja miała charakter nadzwyczajny  i zwołana została zgodnie z art. 21 ust. 7 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa na wniosek ¼ 
ustawowego składu Sejmiku.    

Wniosek radnych o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 22.20. 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – pan Jerzy Cypryś otworzył 
obrady sesji. 
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Sejmiku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na sali jest wymagane 
quorum radnych, wobec czego Sejmik może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. 

Przewodniczący Sejmiku podkreślił, że sesja ma charakter nadzwyczajny i  porządek 
obrad został ustalony przez wnioskodawcę jej zwołania. Przypomniał, że w związku z 
powyższym, wszelkie propozycje zmian w porządku obrad przed poddaniem ich pod 
głosowanie muszą uzyskać akceptację wnioskodawców zwołania sesji. 

W związku z brakiem uwag do zaproponowanego przez wnioskodawców porządku 
obrad sesji, Przewodniczący Sejmiku odczytał radnym jego treść i przystąpił do jego 
realizacji.  

 

Informacja Zarządu Województwa na temat bieżącej sytuacji w jednostkach 
służby zdrowia podległych Marszałkowi Województwa.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że stosowna informacja była przedmiotem 
poprzedniej sesji Sejmiku.  



Radna Teresa Kubas – Hul zwróciła się z prośbą do Marszałka o przedstawienie 
szczegółowej informacji i planu działania na najbliższe dni i tygodnie. Pytała co 
Zarząd ma zamiar zrobić łącznie z dyrekcją szpitali aby zabezpieczyć opiekę 
medyczną pacjentów. Prosiła o precyzyjne przedstawienie jakie działania będą 
podejmowane każdego dnia w celu zabezpieczenia tej opieki. Podczas poprzedniej 
sesji pojawiły się informacje odnośnie mediatora, media podały iż będzie to jeden 
mediator, który będzie prowadził rozmowy we wszystkich placówkach, od dyrektora 
Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu radni dowiedzieli się, że w poniedziałek 
wystąpił on z wnioskiem o ustanowienie odrębnego mediatora dla swojego szpitala. 
Radna pytała czy w związku z doniesieniami, które w ciągu ostatnich dni miały 
miejsce, że dyrektor Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie złożył doniesienie do 
prokuratury i, że są prowadzone czynności kontrolne w związku z nieobecnością 
pracowników – czy dyrektor szpitala ma zamiar wycofać wniosek a jeśli nie to czy 
takie postępowanie ułatwi proces porozumienia i mediacji. Radna pytała również, czy 
Zarząd Województwa i dyrektorzy są gotowi dzisiaj na sesji przeprosić pielęgniarki i 
pracowników szpitali za słowa, które były wielokrotnie powtarzane podczas 
konferencji prasowych i poprzedniej sesji Sejmiku mówiące o nieetycznym i 
niemoralnym postępowaniu bądź zachowaniu się pielęgniarek, położnych i innych 
pracowników ochrony zdrowia.  

Radny Wiesław Lada pytał ile konkretnie w ostatnich nie przyjęto pacjentów w 
poszczególnych szpitalach i gdzie zostali oni skierowani i czy zostali przyjęci.  

Poseł na Sejm RP – Krystyna Skowrońska stwierdziła, że Sejmik na poprzedniej 
sesji przyjął uchwałę w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji w podkarpackich 
szpitalach wojewódzkich w związku ze zwiększoną nieobecnością personelu 
medycznego wskazując adresatów niniejszej uchwały i w związku z tym zwraca się z 
prośbą aby bez dodatkowego pisma otrzymywać informację o podjętych działaniach 
w tym zakresie. Powoływano się na to, że wczoraj podpisano porozumienie ze 
związkami zawodowymi pielęgniarek i Ministrem Zdrowia. Wiadomo, że problemy z 
podpisaniem porozumienia z rezydentami i deklaracja w zakresie przygotowania 
stosownej ustawy oraz meandry tej sprawy nie napawają dużym optymizmem. 
Problem protestu lekarzy rezydentów występował również na Podkarpaciu. Pani 
Poseł podkreśliła, że jest bardzo zainteresowana rozwiązaniem problemu 
poruszanego na sesji i jakie działania podejmuje Zarząd i czy są to działania, które 
mogą mieć szczęśliwy finał. Podkreśliła, że prosi o takie informacje – aby podjęcie 
uchwały nie było tylko deklaracją na papierze,  aby wspólnie z rządem podjęto 
działania, aby zostali zabezpieczeni pacjenci w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia 
oraz aby podkarpacka służba zdrowia mogła bezpiecznie funkcjonować  Pani Poseł 
zaznaczyła, że nie przyszła dzisiaj na sesję aby polemizować i niepotrzebnie do tej 
polemiki dopuszczono na poprzedniej sesji, wszyscy przyszli tutaj aby rozwiązać 
najważniejszy problem i kiedy w samorządzie takie problemy były starali się 
rozmawiać. Pani Poseł zwróciła się do Przewodniczącego Sejmiku z prośbą aby 
otrzymywać od niego taką informację.  



Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że w ocenie Zarządu Województwa  
sytuacja związana z podpisanym porozumieniem oznacza wejście na pozytywną 
ścieżkę rozwiązania problemu. Do tego dokłada się zapowiedź mediacji, którą  
przyjęły związki zawodowe Szpitala Wojewódzkiego nr 2 jako godzinę, dzień i 
miejsce. Pan Marszałek wyjaśnił, że w najbliższych dniach muszą spotkać się z 
Regionalną Izbą Obrachunkową, która jest zaniepokojona sytuacją  i pyta o 
poręczenia. Będą również spotkania z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który 
wstrzymał procedowanie kredytu dla szpitala tarnobrzeskiego – Zarząd uważa, że 
uda się to wyjaśnić i najbliższe dni, które przyniosą powrót pielęgniarek do pracy 
będą temu sprzyjać. Muszą zostać obliczone straty dwóch szpitali, Marszałek 
przypomniał, że sami apelowali o to aby znaleźć środki na pokrycie wysiłku, którego 
dokonały szpitale powiatowe  i inne szpitale, które przyjmowały chorych , którzy nie 
mogli trafić do tych dwóch szpitali.  Pan Marszałek poinformował, że głównym 
zadaniem będzie rozpoczęcie mediacji o on zgłosił się do ich prowadzenia aby z 
upoważnienia Zarządu można było podejmować decyzje na bieżąco aby nie 
prowadzić niepotrzebnych konsultacji i dodatkowych spotkań z Zarządem. Należy 
również przygotować raport, który jest potrzebny ponieważ system nie był 
przygotowany na taki przypadek. Zarząd musi się dokładnie zapoznać z 
porozumieniem ,które dzisiaj jest czytane, a które należy policzyć i stwierdzić jakie 
będą koszty po stronie ministerstwa i szpitali Samorządu Województwa. Dzisiaj na 
spotkaniu ze starostami okazało się, że porozumienie to nie jest obojętne dla 
finansów szpitala, mogą się pojawić koszty przy różnego rodzaju pochodnych. 
Odnosząc się do poruszanych kwestii związanych z obrazą i naruszeniem dobrego 
imienia, Zarząd się z tego nie wycofuje i uważa, że działania lekarzy i szczególnie 
pielęgniarek były nieetyczne w tym momencie i nikt go nie przekona iż działanie to 
nie było celowe, że są to zwykłe choroby i niedyspozycje, gdyby to była epidemia to 
powinien wkroczyć Sanepid i zamknąć szpital aby nie narażać chorych. Jeśli 
opozycja w to nie wierzy to może wydać oświadczenie, że popiera „branie” zwolnień, 
wystawianie ich przez lekarzy. Opozycja powinna się nad zastanowić i nie mówić o 
tym ponieważ szkoda na to tracić czasu, lepiej przeznaczyć go na konstruktywne 
myślenie i pozytywne działanie. Pan Marszałek kończąc swoje wystąpienie 
poinformował, że chciałby aby jego wypowiedź oraz wypowiedzi z poprzedniej sesji 
zostały uznane jako wyjaśnienia i zostały przyjęte przez wnioskodawców. 
Poinformował również, że Zarząd Województwa jest gotowy do mediacji i czeka na 
rozmowy, radni i społeczeństwo będą informowani na bieżąco w tej sprawie.  
Porozumienie negocjowane przez rząd w ciszy i spokoju pojawiło się na czas sesji i 
opozycja na pewno wita je z zadowoleniem, jest to jedno z ważniejszych porozumień 
zawartych w związku z próbą naprawienia sytuacji w ochronie zdrowia,  w tym 
polepszenia sytuacji płacowej pielęgniarek, położnych i pozostałego personelu. 

Radna Teresa Kubas – Hul poinformowała, że odnosząc się do uwagi odnośnie 
oświadczenia, o którym mówił Marszałek to oni będą decydować o jego treści. Radna 
poinformowała również, że oni złożyli takie oświadczenie ale niestety na stronie 
Urzędu Marszałkowskiego i stronie Sejmiku mogą znajdować się tylko i wyłącznie 



oświadczenia wydawane przez Klub Radnych PiS. Radna stwierdziła, że jej klubowi 
odmówiono publikacji ich oświadczenia. Radna w imieniu Klubu Radnych PO złożyła 
wniosek aby na adresy mailowe otrzymywali codziennie bieżącą informację o sytuacji 
w naszych placówkach ze szczególnym uwzględnieniem tych dwóch, w których 
obecnie występuje trudna sytuacja, jeśli w innych placówkach będą narastały jakieś 
problemy radni będą mogli dowiedzieć się o tym bezpośrednio a nie oglądając 
konferencje prasowe Marszałka.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę, że oświadczenia o którym mówiła radna 
nie miało formy oświadczenia, był to skan wniosku radnych PO i PSL o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej. Z uwagi na to, że znajdowały się tam nazwiska radnych nie miał 
wiedzy i możliwości sprawdzenia czy radni chcą aby ich podpisy były 
ogólnodostępne.  

Radny Wojciech Zając złożył wniosek przeciwny do wniosku radnej Teresy Kubas – 
Hul. Stwierdził, że reprezentowany przez niego klub jest usatysfakcjonowany polityką 
informacyjną Zarządu Województwa odnośnie bieżącej sytuacji w podkarpackich 
szpitalach. Zaproponował aby Zarząd ewentualnie przesyłał na skrzynki mailowe 
radnych przesyłał informacje w miarę istotnych pojawiających się nowych 
okoliczności. 

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, ze radny Wojciech Zając ma prawo mieć swój 
pogląd i prawo nie chcieć otrzymywać informacji. Wolą Zarządu będzie czy będą 
takie informacje czy też nie. Oni mają prawo oczekiwać takich informacji i jeśli Zarząd 
chce aby radni byli na bieżąco informowani a nie tylko informował Klub radnych PiS, 
to będzie takie informacje przesyłał i o ile dobrze pamięta to przez 2 dni przychodziło 
oświadczenia na skrzynki mailowe. Radny stwierdził, że uważa iż nic nie stoi na 
przeszkodzie aby zarząd przesyłał takie informacje jeśli faktycznie chce aby radni byli 
informowani o bieżącej sytuacji. Będzie to dowód woli informowania całego Sejmiku 
a nie tylko wybranych radnych. Radny poinformował, że faktycznie zostało wysłane 
oświadczenie, o którym mówiła radna Teresa Kubas – Hul i tak zostało ono 
zatytułowane i owszem jako załącznik do niego dołączono zdjęcie wniosku o 
zwołanie sesji nadzwyczajnej ale nie było ono częścią oświadczenia. Była też prośba 
o zamieszczenie oświadczenia na stronie internetowej, oświadczenie było w pliku 
word i zostało skierowane na adres pracownika, który jest administratorem profilu. 
Rozumie iż bliski współpracownik Przewodniczącego sejmiku poinformował go o tym, 
skoro Przewodniczący posiada wiedzę na ten temat. Była prośba o zamieszczenie 
tego oświadczenia na profilu społecznościowym Sejmiku obok oświadczenia Klubu 
Radnych PiS oraz na stronie internetowej Sejmiku. Oświadczenie Klubu Radnych 
PiS pojawiło się w sobotę około godziny 13.00 a w sobotę około godziny 14.00 został 
wysłany mail o zamieszczenie oświadczenia Klubu Radnych PO. Radny podkreślił, 
ze po raz pierwszy ze strony jego Klubu była prośba aby zamieścić takie 
oświadczenie i niestety nie została ona spełniona.  



Przewodniczący Sejmiku poinformował, że sprawdzi w jakiej formule został wysłany 
plik i czy były problemy z jego zamieszczeniem.  

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że przychyla się do wniosku radnego 
Wojciecha Zająca ponieważ nie ma potrzeby codziennego wysyłania maili jeśli nic się 
nie będzie zmieniało a sytuacja nie będzie się pogarszać. Oświadczenia wydawane 
są w momentach, kiedy jest coś do powiedzenia a nie tylko dla samego ich 
wydawania ponieważ później może być zarzut ze strony związków zawodowych, że 
są one wydawane codziennie w sytuacji kiedy nic się nie dzieje. Pan Marszałek 
podkreślił, że sytuacja jest bardzo delikatna i należy mieć wyczucie w tej kwestii.  
Prosił o racjonalność w tym zakresie. 

Pani Poseł Krystyna Skowrońska poinformowała, że nie otrzymała odpowiedzi w 
sprawie zgłoszonej prośby o otrzymywanie informacji a dobrym obyczajem jest 
zadeklarowanie, że taką informacje będzie otrzymywać. Poinformowała, ze oczekuje 
takiej deklaracji. 

Radna Teresa Kubas – Hul stwierdziła, że nie prosiła o oświadczenia lecz o bieżącą 
informację na temat stanu, który występuje w poszczególnych placówkach. Wszyscy 
wiedzą, że występuje sytuacja kryzysowa  i rozumie, że Marszałek codziennie na 
bieżąco otrzymuje informacje o sytuacji w poszczególnych szpitalach i oni oczekują 
tylko i wyłącznie bieżącej informacji o sytuacji w naszych szpitalach. Odmowa 
udzielania informacji będzie oznaczała, że Zarząd Województwa ma coś do ukrycia 
przed radnymi.  

 

Debata na temat przedstawionej informacji Zarządu Województwa.  

Radni nie zabrali głosu w niniejszym punkcie porządku obrad sesji, w związku z 
wyczerpująca dyskusją na niniejszy temat, która miała miejsce podczas obrad LVII 
nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  

 

Interpelacje i zapytania Radnych. 

Radni nie złożyli interpelacji i zapytań. 

 

Wnioski i oświadczenia Radnych. 

Poseł na Sejm RP – Krystyna Skowrońska zwróciła się z prośbą o złożenie 
deklaracji, iż informacje w sprawie ważnych i istotnych elementów rozwiązania 
trudnej sytuacji rozwiązania podkarpackiej ochrony zdrowia w zakresie 
zabezpieczenia bezpieczeństwa dla pacjentów w szpitalach, dla których organem 
założycielskim jest Samorząd Województwa otrzyma. Pani Poseł stwierdziła, ż`e nie 



otrzymała informacji na zadane pytanie w zakresie zadłużenia podkarpackich szpitali, 
gdzie organem założycielskim jest Samorząd Województwa i nie otrzymała deklaracji 
więc rozumie, że Zarząd uchyla się od przekazywania takiej informacji. Pani Poseł 
stwierdziła, że  nie jest to informacja prywatna lecz publiczna i każdy mieszkaniec ma 
prawo mieć wiedzę o ważnych sprawach podejmowanych w sprawach krytycznych. 
Stwierdziła, że Przewodniczący nie próbuje doprowadzić konsensu, który 
zakończyłby się dzisiaj,  przynajmniej w zakresie przekazywania informacji. Pani 
Poseł stwierdziła, że jej intencje są jasne  czytelne ale deklaracji nie może się 
doczekać a warto powiedzieć, że taka informacja będzie przekazywana. Stwierdziła, 
że powinna dzisiaj otrzymać taką deklarację i jeśli nie otrzyma to będzie pisać ale to 
jest nieeleganckie. 

Członek Zarządu – Stanisław Kruczek odniósł się do wypowiedzi pani Poseł 
Skowrońskiej. Poinformował, że dzisiaj po raz czwarty podaje publicznie informację, 
że zadłużenie podkarpackiej służby zdrowia wynosi 357 milionów 800 tysięcy złotych 
i wie, że pani Poseł w to nie wierzy, informacja ta zostanie jej również przesłana w 
formie pisemnej. Członek Zarządu stwierdził ponadto, że wystąpienia Poseł Joanny 
Frydrych było stricte polityczne i w związku z tym prosi aby nie wywoływać radnych iż 
wprowadzają dyskusje polityczne, polityka została przywieziona z Warszawy poprzez 
konferencje prasowe przed posiedzeniem Sejmiku oraz podczas wystąpień na sesji 
Sejmiku.  

Radny Jacek Kotula zwrócił się do Poseł Skowrońskiej aby zlitowała się nad 
radnymi ponieważ aż do bólu jest dla nich męcząca i nudna.  

 

Zamknięcie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Sejmiku zamknął 
obrady LVIII nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji. 

Sesja zakończyła się o godzinie 22.55.  

 

Przewodniczący Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

                

          Jerzy Cypryś 

 

Protokołowała: 

Iwona Kiełbasa 



 

 


