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Protokół Nr 25/11 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny 

w dniu 28 listopada 2011 r. 
 

 
        Na zaproszenie pracowników Szpitala Powiatowego w Otwocku, 28 listopada br. 
odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji 
Barbary Parol w godzinach 1000 do 1300, poświęconym omówieniu kwestii związanych                 
z zamierzeniem przekazania części pracowników Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 
innemu pracodawcy – podmiotowi gospodarczemu. 
  

W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji, Przewodniczący Rady Powiatu 
Tomasz Atłowski,  pracownicy Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz przedstawiciele 
Związków zawodowych zgodnie z załączonymi listami obecności. 

 
Przewodnicząca podziękowała Pani Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej za 

zaproszenie. 
 
Porządek obrad: 

1. Omówienie sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. 
2. Sprawy róŜne. 

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad. 1 i 2 
 

Zaproszonych gości po pracowni laboratorium oprowadziła Kierownik  Zakładu 
Diagnostyki Laboratoryjnej Krystyna Pleskot. Kierownik   omówiła schemat organizacyjny    
i system pracy laboratorium. Nadmieniała, Ŝe w laboratorium zatrudnionych jest                         
24 pracowników. 
Laboratorium pracuje w systemie pracy ciągłej, przez cały tydzień. Oferuje wykonywanie 
badań podstawowych i specjalistycznych oraz moŜliwość wykonywania badań w trybie 
pilnym. Bierze udział w kontroli jakości badań: krajowej (Krajowa Kontrola prowadzona 
przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej). Zaprezentowała 
nowoczesny sprzęt, na którym na co dzień wykonywane są badania laboratoryjne. Zebrani 
postanowili kontynuować posiedzenie Komisji w sali konferencyjnej Szpitala. 
 

Następnie Członek Komisji Franciszek Walczyński zaproponował zebranym  
zwiedzanie  Oddziału Chirurgicznego, na którym prowadzone są prace modernizacyjne. 
Wizualnie stwierdzono, Ŝe w zakres modernizacji zadania wchodzą: roboty budowlane 
(wyburzenia, rozbiórka ścianek działowych, postawienie nowych, wymiana posadzek,  
wymiana drzwi wewnętrznych, wykonanie nowych sufitów podwieszonych, malowanie 
ścian) oraz  roboty instalacyjne sanitarne w zakresie instalacji wod-kan i c.w.                  
(uzupełnienie pionów, wykonanie podejść i montaŜ m.in. umywalek, muszli ustępowych),            
jak równieŜ roboty instalacji elektrycznej (instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego, 
ewakuacyjnego). 
 

Po wizycie na Oddziale Chirurgicznym zebrani udali się do sali konferencyjnej, gdzie 
kontynuowano temat Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. 
Pani Kierownik jednoznacznie stwierdziła, Ŝe funkcjonowanie laboratorium w Szpitalu jest 
nieodzowne, gdyŜ to właśnie na wynikach analiz medycznych lekarze podejmują często 
diagnozę na jaką chorobę pacjent cierpi i jak dalece jest zaawansowana. Pracownikami 
laboratorium są wyspecjalizowani laboranci, którzy potrafią dokonywać wszelkich analiz 
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laboratoryjnych. Praca laborantów medycznych jest szalenie istotna i w wypadku 
jakichkolwiek wątpliwości muszą oni wielokrotnie powtarzać niektóre badania aŜ do 
uzyskania całkowitej pewności. Nie moŜliwe jest realizowanie tych czynności przez 
Centralne Laboratorium analiz medycznych  zlokalizowane poza Szpitalem. 

W ocenie pracowników Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  podpisanie umowy 
długoterminowej na okres 10 lat z innym podmiotem gospodarczym nie przyniesie 
wymiernych korzyści materialnych dla Szpitala. 

Przewodnicząca zapytała dlaczego, pomimo pisemnego zaproszenia przedstawiciele 
Związków Zawodowych nie byli obecni na posiedzeniu Komisji, podczas którego omawiano 
problemy Szpitala, w tym funkcjonowanie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Podkreśliła, 
Ŝe posiedzenia Komisji są jawne i kaŜdy ma prawo w nich uczestniczyć. 

Przedstawiciele Związków wyjaśnili, Ŝe powodem ich nieobecności było to, iŜ nie 
otrzymali zaproszeń. Podkreślili równieŜ, iŜ Dyrektor Szpitala Artur Złotowski rozpoczyna 
program oszczędnościowy od łamania prawa. Nie tak powinno wyglądać wprowadzanie                
w Ŝycie zmian proponowanych przez Dyrektora – komentowali pracownicy laboratorium. 
Pracownicy laboratorium stwierdzili, Ŝe zostali postawieni przed faktami dokonanymi.    

Komisja postanowiła, Ŝe będzie kontynuować rozmowy związane z zamierzeniem 
przekazania części pracowników Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej innemu pracodawcy. 

WNIOSEK 
Radnej Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny - Anny Kamińskiej: 
aby Zarząd Powiatu przeprowadził szczegółową analizę sytuacji Laboratorium ZP ZOZ 
oraz kierowanej do pracowników polityki informacyjnej dot. przekształceń Szpitala. 
 

Głosowanie: 4 osoby „za” 
 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 

  Protokółowała:            Przewodnicząca Komisji: 
                                                                                               
        Lucyna Komorowska                              Barbara Parol 
 
 
 
 
 


