
 

 
       

UCHWAŁA NR XLIV/1014/18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 26 marca 2018 r. 

w sprawie: rozpatrzenia skargi                               na brak terminowego udzielenia odpowiedzi na pismo 
dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu 

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 5, art. 237 § 3  i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, 
co następuje: 

§ 1.  

 

Po rozpatrzeniu skargi Pani                                       na brak terminowego udzielenia odpowiedzi na pismo Skarżącej 
z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie  nieprawidłowości w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu oraz po zapoznaniu się 
ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, skargę uznaje się za zasadną  w zakresie 
przekroczenia ustawowego  terminu dla załatwienia przedmiotowej sprawy. 

 

 

§ 2.  

 

Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia Skarżącej o sposobie załatwienia skargi powierza się Przewodniczącej 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

Uzasadnienie do uchwały Nr  XLIV/1014/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 marca 2018 roku 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani                                      na brak terminowego udzielenia 
odpowiedzi na pismo dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Wojewódzkim                                      w 
Poznaniu 

Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 231 w związku z art. 229  ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), pismem z dnia 29 

stycznia 2018 r. (doręczonym w dniu 1 lutego 2018 r.)  przekazał  Przewodniczącej Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego  skargę  Pani                                 z dnia 15 stycznia 2018 r. dotyczącą nieudzielenia 

odpowiedzi na pismo Skarżącej z dnia 5 grudnia 2017 r. będącego skargą na funkcjonowanie Szpitala 

Wojewódzkiego w Poznaniu, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie. 

W związku z powyższym, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie oraz uwzględniając harmonogram prac Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego,  Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego poinformowała Skarżącą                              

o terminie rozpatrzenia skargi – do dnia 31 marca 2018 r.  

Przeprowadzone w sprawie postępowanie wyjaśniające pozwoliło na ustalenie następującego stanu 

faktycznego.  

W dniu  8  grudnia 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło pismo Pani                  skierowane 

do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, opatrzone datą 5 grudnia 2017r.  dotyczące nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w związku ze śmiercią jej męża                         . 

Mając na uwadze przypisane kompetencje, w dniu 11 grudnia 2017 r.  Marszałek Województwa 

zadekretował przedmiotowe pismo na właściwego merytorycznie członka Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego – Pana Macieja Sytka (ZW IV).  

19 stycznia 2018 r. wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego kolejne 

pismo Skarżącej (opatrzone datą 15 stycznia 2018 r.) z prośbą o przesłanie informacji czy i jakie czynności 

zostały podjęte w związku ze złożonym  pismem z 5 grudnia 2017 r. dotyczącym nieprawidłowości                                

w funkcjonowaniu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. W piśmie tym  Skarżąca doprecyzowała, iż jej 

pismo z dnia 5 grudnia stanowiło skargę na działalność podległego Samorządowi Województwa 

Wielkopolskiego podmiotu leczniczego i w związku z powyższym wnioskowała o przeprowadzenie kontroli 

we wskazanych w piśmie aspektach dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szpitala w związku 

ze śmiercią jej męża                                                     . 



W dniu 22 stycznia 2018 r.  pismo Skarżącej z dnia 15 stycznia 2018 r. zostało przekazane do 

właściwego merytorycznie członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Pana Macieja Sytka (ZW IV). 

Członek Zarządu  Maciej Sytek przekazał w dniu 25 stycznia 2018 r. do podległego mu Departamentu 

Zdrowia następujące dokumenty: pismo Skarżącej z  5 grudnia 2017 r. oraz pismo z  15 stycznia 2018 r. 

W związku z przekazanymi do Departamentu Zdrowia pismami Skarżącej, w dniu 29 stycznia 

2018r. została wszczęta w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu kontrola doraźna w zakresie przestrzegania 

standardów i warunków pracy w związku ze zgonem w dniu 12 sierpnia 2015 r.                                      . 

Jednocześnie pismem z dnia 31 stycznia 2018 r. Skarżąca została poinformowana o wszczęciu kontroli                        

w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Czynności kontrolne, prowadzone przez pracowników 

Departamentu Zdrowia zostały ukończone w dniu 7 lutego 2018 r. Zespół kontrolujący został 

poinformowany przez kierownictwo Szpitala, że obecnie toczą się postepowania: przez Sądem Pracy                            

o ustalenie wypadku przy pracy oraz przed Prokuraturą Rejonową Poznań – Grunwald dotyczące naruszenia 

przepisów BHP i nieprawidłowego udzielania pomocy medycznej Panu                                           . 

Na chwilę obecną sporządzony został projekt wystąpienia pokontrolnego, jednakże pismo – skarga 

z dnia 5 grudnia 2017 r. nie zostało jeszcze ostatecznie rozpatrzone przez organ właściwy – Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego, do którego zadań należy sprawowanie kontroli nad tym wyżej 

wymienionym podmiotem leczniczym. 

 W świetle  ustalonego powyżej stanu faktycznego  stwierdzić należy, co następuje. 

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność podmiotu leczniczego, dla którego 

podmiotem tworzącym jest samorząd województwa,  jest zarząd województwa w myśl art.  41 ust. 2 pkt 6 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2096 ze zm.) w związku 

z art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.). 

Pismo                                                                      z 5 grudnia 2017 roku będące skargą na 

funkcjonowanie podległego Samorządowi Województwa Wielkopolskiego Szpitala Wojewódzkiego                            

w Poznaniu nie zostało rozpatrzone w terminie wynikającym   z przepisu   art. 237 §1 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – dalej Kpa), 

w myśl którego organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie 

później jednak niż w ciągu miesiąca. Ponadto, nie zawiadomiono Skarżącej o przyczynach zwłoki                                  

w załatwieniu skargi na funkcjonowanie Szpitala oraz nie wskazano nowego terminu  załatwienia sprawy. 

Tym samym naruszone zostały ustawowe zasady przestrzegania terminów załatwiania spraw określone                               

w art. 237 oraz  w  art. 36 kpa, do którego stosowania odsyła art. 237 § 4 kpa.   

Argumentacja Departamentu Zdrowia i nadzorującego tę komórkę Członka Zarządu, podniesiona 

w toku postępowania wyjaśniającego, o obiektywnych przyczynach, uniemożliwiających dochowanie 

miesięcznego terminu dla rozpatrzenia sprawy wynikającej z pisma  z dnia 5 grudnia 2017 r., takich jak: 

bardzo duża ilość  spraw, w tym konieczność zakończenia rozpoczętych w 2017 roku kontroli planowych, 

weryfikacja sprawozdań z wykorzystania przyznanych dotacji, uzasadniała wskazanie Pani nowego terminu  



załatwienia sprawy, z jednoczesnym wyjaśnieniem przyczyn zwłoki. Jednakże z powyższej regulacji prawnej, 

przewidzianej w art. 36 Kpa nie skorzystano, co czyni w pełni uprawnionym podniesiony przez Skarżącą 

zarzut braku odpowiedzi na złożone w dniu 5 grudnia 2017 r. pismo – skargę na funkcjonowanie Szpitala 

Wojewódzkiego w Poznaniu. 

 

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 


