Protokół Nr 35/12
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 23 marca 2012 r.
Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w godzinach 1615 – 1930
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. Zaopiniowanie materiałów na XVII sesję Rady Powiatu w Otwocku.
2. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego przez Przewodniczącą
porządku obrad.
Ad. 1
Przewodnicząca Komisji oddała głos przybyłym na posiedzenie przedstawicielom
związków zawodowych działających przy ZP ZOZ w Otwocku.
Pani Marianna Marton – Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i PołoŜnych
odniosła się do pisma z dnia 20.03.2012 r. dot. przekształcenia ZP ZOZ w Otwocku
(w załączeniu), podpisanego przez cztery związki zawodowe. W/w piśmie związki podnoszą,
Ŝe swoją pozytywną decyzję w sprawie przekształcenia Szpitala uzaleŜniają od potwierdzenia
na piśmie szeroko pojętych praw pracowniczych w nowo powstałej Spółce. Następnie
Pani Marton przedstawiła członkom Komisji stanowisko w tej sprawie (w załączeniu) prosząc
radnych o przyjrzenie się przedstawionym problemom oraz pozytywne rozliczenie
zobowiązań pracowniczych przed przekształceniem, mianowicie podpisanie uczciwego
pakietu socjalnego.
Starosta Bogumiła Więckowska poinformowała, Ŝe posiada opinię 6 związków
zawodowych, czyli wszystkich działających przy ZP ZOZ w Otwocku. W/w opinie są
pozytywne – 3 bezwarunkowe i 3 warunkowe. W związku z czym Starosta odczytała ich
treść. Dodała, Ŝe zgodnie z art. 81 ust 1 ustawy o działalności leczniczej pracownicy nie będą
mieli obniŜonych płac. Treść stosunków pracy pracowników spółki powstałej
z przekształcenia ZP ZOZ-u pozostanie taka sama. Pracownicy zachowają wszelkie
dotychczasowe uprawnienia, jak teŜ obowiązki. Spółka wstąpi we wszystkie prawa
i obowiązki swego poprzednika – ZP ZOZ-u – wynikające z indywidualnego i zbiorowego
prawa pracy.
W wyniku dyskusji ustalono, Ŝe 26 marca 2012 r. o godz. 1500 w gabinecie Dyrektora
ZP ZOZ w Otwocku spotkają się związki zawodowe (z wyłączeniem Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Lekarzy Koło Terenowe – Rejon Otwock), Dyrektor ZP ZOZ oraz
Zarząd Powiatu w Otwocku celem zawarcia porozumienia w sprawie przyjęcia pakietu
gwarancji pracowniczych dla pracowników ZP ZOZ w Otwocku w przypadku przekształcenia
ZP ZOZ w spółkę kapitałową prawa handlowego.
Przewodnicząca Komisji przedstawiła poniŜsze projekty uchwał celem zaopiniowania:
1) projekt c – w sprawie zmiany uchwały Nr 89/XII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27
października 2011 r. w sprawie wyraŜenia zgody na przekształcenie Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
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2) projekt d – w sprawie przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i utworzeniu przez Powiat
Otwocki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Powiatowe Centrum
Zdrowia Spółka z o. o.,
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny zaopiniuje w/w projekty uchwał podczas
posiedzenia, które odbędzie się 27 marca br.
Głosowanie: za – 5 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymała się – 1 osoba.
3) projekt f – w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Otwocku,
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w
projekt uchwały, w obecności 7 członków Komisji.
Ad. 2
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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