
Oświadczenie 

Prezydium Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w 

Proszowicach związane z sytuacją kryzysową w Szpitalu w Proszowicach 

 

W dniu 18.10.2017r. Zarząd Powiatu Proszowickiego, który tworzy koalicja 

PSL i PO został zaproszony na spotkanie z ordynatorami i lekarzami 

proszowickiego szpitala reprezentowanymi przez Związek Zawodowy Lekarzy, 

z przewodniczącym tego Związku panem dr Wojciechem Skuchą 

i reprezentującym ten Związek panem przewodniczącym dr Piotrem Watołą ze 

szpitala w Oświęcimiu. Spotkanie rozpoczął pan dr Wojciech Skucha, 

przewodniczący Rady Ordynatorów. Na liście uczestników spotkania podpisało 

się 22 lekarzy. Głos zabrali prawie wszyscy uczestnicy spotkania. Wypowiedzi 

dotyczyły złej organizacji pracy w szpitalu. W szczególności nadmiaru dyżurów, 

co wpływa negatywnie na zdrowie lekarzy i zagraża bezpieczeństwu pacjentów.  

W wypowiedziach lekarzy przejawiała się troska o dobro pacjentów, na 

drugim planie pojawiał się aspekt finansowy. Po dwóch godzinach odbyło się 

spotkanie w gabinecie pani dyrektor Janiny Dobaj – Zarządu Powiatu 

z przedstawicielem Związku Zawodowego Lekarzy, przewodniczącym panem 

doktorem Watołą. Na wstępie pan przewodniczący dr Piotr Watoła zażądał 

podania się pani dyrektor do dymisji, co spowodowało usztywnienie stanowisk 

i uniemożliwiło jakikolwiek dialog. Zarząd wysłuchał przedstawionych stanowisk 

lekarzy i dyrekcji szpitala.  

Jeszcze tego samego dnia Zarząd podjął czynności wyjaśniające, próbując 

zażegnać konflikt i doprowadzić do czasowego porozumienia obydwu stron: 

dyrekcji i lekarzy. W następnym dniu wpłynęła skarga od pana doktora Watoły – 

Przewodniczącego Związku Zawodowego Lekarzy w Małopolsce do 

Przewodniczącej Rady Powiatu Proszowickiego pani Elżbiet Greli z prośbą o 

zwołanie komisji rewizyjnej Rady Powiatu, celem zbadania zarzucanych 

nieprawidłowości. Już na drugi dzień odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej 

Rady Powiatu z udziałem przedstawicieli lekarzy i dyrekcji szpitala. W takiej 

sytuacji Zarząd Powiatu podjął decyzję o wszczęciu audytu, aby komisja 

rewizyjna mogła zapoznać się z zarzutami. Jednocześnie były badane różne 

aspekty tego konfliktu przez Zarząd Powiatu wypracowujący wstępne propozycje 

dla obydwu stron. Uważam, że daleko idące rozwiązania były do przyjęcia przez 

strony konfliktu. 



 Wobec powyższego, Prezes Zarządu Powiatowego PSL Proszowice Piotr 

Janczyk, umówił się na spotkanie z panem ordynatorem Zbigniewem Jurkiem, w 

celu przedstawienia propozycji działań osobie niezaangażowanej emocjonalnie 

w konflikt. Po wymianie poglądów na temat działalności szpitala w długiej 

rozmowie Prezes poprosił Pana Ordynatora o przedstawienie tych propozycji i 

przemyśleń kolegom lekarzom. Jednak w następnym dniu zostały złożone 

wypowiedzenia umowy o pracę na ręce pani dyrektor Janiny Dobaj,  co 

zaskoczyło Zarząd Powiatu i zmieniło diametralnie sytuację. Tym bardziej, że ze 

strony Przewodniczącego Rady Ordynatorów padły słowa: „Szpital moja Matka”, 

„Moje Proszowice”, które okazały się tylko sloganami. Wypracowane przez 

Zarząd Powiatu propozycje stały się bezprzedmiotowe. Zarząd został zmuszony 

do podjęcia innych działań: niezależny audyt, badanie stosunków 

międzyludzkich, ponieważ ten konflikt wskazuje takie znamiona. W ocenie tej 

sytuacji trzeba zachować szczególną ostrożność, aby ktoś nie został zraniony, 

gdyż takie rany goją się bardzo długo. 

Pragnę się też odnieść do wystąpienia pana posła Włodzimierza 

Bernackiego i jego wypowiedzi na temat starostwa Powiatowego w 

Proszowicach oraz koalicji PSL, PO. Wypowiedź ta wykazała brak rozeznania w 

powstałej konfliktowej sytuacji w proszowickim szpitalu. Aż 90 procent zarzutów 

powinno być skierowane do Zarządu Krajowego Prawa i Sprawiedliwości na ulicy 

Nowogodzkiej 2. Bowiem za powstałą sytuację w służbie zdrowia, jaka występuje 

w całym kraju odpowiada PiS i Pan Panie Pośle Bernacki. 

Z poważaniem 

Piotr Janczyk  

Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Proszowicach 

Proszowice dnia 3 listopada 2017r.  

 

 

 

 

 

 


