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ZAPYTANIE 

 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

na podstawie art. 23 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r.              

(t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) składam zapytanie w sprawie poziomu 

zabezpieczenia potrzeb medycznych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu oraz prowadzenia właściwego nadzoru nad poprawnym 

funkcjonowaniem jednostki. 

 
We wtorek 27 kwietnia 2021 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. 

Ludwika Perzyny w Kaliszu doszło do tragicznego zdarzenia, które odbiło się szerokim 

echem w całej Polsce. Do szpitala przy ul. Toruńskiej w Kaliszu na oddział położniczo-

ginekologiczny trafiła 40-letnia ciężarna kobieta, która po wykonaniu cesarskiego cięcia, w 

wyniku krwotoku zmarła na stole operacyjnym. 

W związku art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 poz. 

711), bezpośrednio wynika, że w sytuacji, gdy kierownik podmiotu leczniczego nie jest 

lekarzem, jak ma to miejsce w WSZ w Kaliszu, powstaje obowiązek przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko zastępcy kierownika. Innymi słowy przepis ten należy interpretować 

w ten sposób, że w opisanej sytuacji powoływany zostaje zastępca do spraw 

medycznych/lecznictwa. 

Z odpowiedzi na interpelację udzieloną 12 maja br. przez członka Zarządu WW panią 

Paulinę Stochniałek wynika, iż od 19 października 2020 roku, obowiązki Zastępcy Dyrektora 

ds. Lecznictwa w WSZ w Kaliszu, na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/4 etatu, pełni 

pani Olga Michalska-Sałata. Jednocześnie jest zatrudniona na podstawie umowy 

cywilnoprawnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i w Oddziale Kardiologicznym w WSZ 

w Kaliszu. Dyrektor Jednostki zapewnia, iż ww. wymiar czasu pracy p.o. Zastępcy Dyrektora 

ds. Lecznictwa zabezpiecza potrzeby Szpitala w zakresie zadań przypisanych temu 

stanowisku. Dla porównania Szpital Wojewódzki przy ul. Juraszów w Poznaniu ma dwóch 

zastępców ds. medycznych a jest szpitalem o podobnym rozmiarze. 
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W związku z powyższym składam zapytania: 

 

1. Czy Zarząd Województwa Wielkopolskiego zainteresował się sprawą śmierci 

ciężarnej kobiety w ww. podmiocie leczniczym i czy podjął kroki w celu wyjaśnienia 

okoliczności tego tragicznego zdarzenia? 

2. Czy na ww. zdarzenie mógł mieć wpływ bardzo ograniczony nadzór ze strony 

dyrekcji, gdyż pełniąca obowiązki Dyrektora ds. Lecznictwa w WSZ w Kaliszu  pełni 

swoje obowiązki w wymiarze zaledwie 1/4 etatu? 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Zbigniew Czerwiński 
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