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Protokół Nr 29/12 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny 

w dniu 11 stycznia 2012 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w godzinach 1615 – 1915  

w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol.             
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami 
obecności.  

 
Porządek posiedzenia: 
1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2012 rok. 
2. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły do Komisji.  
3. Sprawy róŜne. 
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.  
5. Zakończenie obrad. 
 
 Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  
 
Ad. 1 

 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, Ŝe przygotowała projekt planu pracy 

Komisji na rok 2012. Dodała, Ŝe chciałaby, aby wszyscy członkowie zapoznali się z nim               
i wnieśli ewentualne uwagi oraz dodatkowe tematy, którymi zajęłaby się Komisja w bieŜącym 
roku. W związku z powyŜszym poinformowała, Ŝe w/w projekt zostanie wysłany do 
członków e-mailem. Natomiast przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2012 zostanie włączone 
do porządku obrad najbliŜszego posiedzenia: 18.01.2012 r.  

 
Ad. 2 
 
 Przewodnicząca Barbara Parol przedstawiła pisma, jakie wpłynęły do Komisji: 
 
1) pismo z dnia 16.12.2011 r. Krystyny Pleskot dot. konkursu ogłoszonego dnia 09.12.2011 r. 

na stronie internetowej ZP ZOZ w Otwocku na świadczenia zdrowotne z zakresu 
diagnostyki laboratoryjnej połączonej z wynajmem pomieszczeń, dzierŜawą aparatury 
medycznej oraz pozostałego wyposaŜenia laboratorium oraz przejęcia pracowników 
Laboratorium ZP ZOZ w Otwocku zgodnie z art. 231 kodeksu pracy;  

 
2) wyciąg Nr 221 z protokołu Nr 53/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 

22.11.2011 r. stanowiący odpowiedź na wyciąg Nr 14 Komisji; 
 
3) wyciąg Nr 240 z protokołu Nr 58/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 

13.12.2011 r. stanowiący odpowiedź na wyciągi Nr 16-17 Komisji; 
 
4) wyciąg Nr 249 z protokołu Nr 59/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 

20.12.2011 r. stanowiący odpowiedź na wyciąg Nr 19 Komisji. 
 
Ad. 3 
 

1. Przewodnicząca Barbara Parol przekazała członkom Komisji kserokopię umowy 
najmu pomieszczeń w budynku Szpitala Powiatowego na potrzeby Interwencyjnej 
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Placówki Opiekuńczej. W/w umowa została zawarta w dniu 26.10.2011 r. w Otwocku 
pomiędzy ZP ZOZ w Otwocku a Fundacją Rodzin Adopcyjnych z siedzibą                         
w Warszawie.  

 
2. Przewodniczący Rady nawiązał do reportaŜy telewizyjnych o funkcjonowaniu                     

i działaniu ośrodkach adopcyjnych, w kontekście nowej ustawy o wspieraniu             
rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 
3. Członkowie Komisji odbyli dyskusję nt. bieŜącej sytuacji Zakładu Diagnostyki 

Laboratoryjnej, w kontekście ogłoszonego konkursu na świadczenia zdrowotne                    
z zakresu diagnostyki laboratoryjnej połączonej z wynajmem pomieszczeń, dzierŜawą 
aparatury medycznej oraz pozostałego wyposaŜenia laboratorium oraz przejęcia 
pracowników Laboratorium ZP ZOZ w Otwocku zgodnie z art. 231 kodeksu pracy. 
Następnie zdecydowali o skierowaniu poniŜszego wniosku do Zarządu Powiatu. 

 
WNIOSEK 
Komisja zwraca się do Zarządu Powiatu o przekazanie odpowiedzi na pismo z dnia 
20.12.2011 r. Prezesa i Wiceprezesa Zarządu DIAGNOSTYKA Laboratorium Medyczne            
(w załączeniu w materiałach na Zarząd 04.01.2012 r.) dot. zapisów szczegółowych warunków 
konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej połączonej          
z wynajmem pomieszczeń, dzierŜawą aparatury medycznej oraz pozostałego wyposaŜenia 
laboratorium oraz przejęciem pracowników laboratorium ZP ZOZ w Otwocku zgodnie                    
z art. 231 kodeksu pracy.  
 
PowyŜszy wniosek został przyjęty przez aklamację.  
 

3. Członkowie Komisji podnieśli temat nie podpisania kontraktu na Nocną Pomoc 
Lekarską przez NFZ.  

 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, Ŝe 21 stycznia br. NFZ podejmie decyzję              

o kontrakcie na NPL, poprzedzając ją stosowną kontrolą. Dyrektor ZP ZOZ zarządził,                 
Ŝe do czasu zakończenia procedury kontraktowej Izba Przyjęć Szpitala przejmie                
obowiązki NPL, z wyłączeniem wyjazdów do miejsca zamieszkania pacjęta. Takie 
rozwiązanie będzie funkcjonowało do końca stycznia br. 
 

4. Przewodnicząca Komisji poruszyła temat dot. funkcjonowania Przychodni przy                      
ul. Mickiewicza 8 w Świdrze. Sprawa dotyczy zatrudnionego w niej pediatry, któremu 
Dyrektor ZP ZOZ obniŜył stawkę za godzinę.  

 
Ad. 4 
 
 Protokoły Nr 24-28/11 z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte 
jednogłośnie, w obecności 5 członków Komisji.  
 
Ad. 5 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
            Protokółowała:                                                                                 Przewodniczyła: 
 
      Honorata Tarnowska                                                                               Barbara Parol 


