
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 0-61 626 66 00, fax 0-61 626 66 01 
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MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

           KS-I-O.0003.12.2022 

           DZ-I.ZD-00516/22 

 

Pan  

Łukasz Grabowski 

Radny Województwa Wielkopolskiego 

 

 

Szanowny Panie Radny, 

 

odpowiadając na zapytanie złożone przez Pana podczas XLIII sesji Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego, która odbyła się 27 czerwca 2022 r., w sprawie incydentów 

w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra 

Piotrowskiego w Gnieźnie informuję, jak poniżej. 

Uchwałą Nr 4582/2022 Zarząd Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 

2022 r. zatwierdził Plan kontroli na rok 2022 Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. Na jej podstawie Departament Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego zaplanował przeprowadzenie kontroli kompleksowej za rok 2021 

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie.  

W ramach kontrolowanego obszaru dotyczącego dostępności i jakości udzielanych 

świadczeń zdrowotnych, zostanie zbadane przestrzeganie ustawy o Prawach Pacjenta,  

a także regulacje wewnętrzne Szpitala regulujące obowiązujące Prawa Pacjenta podczas 

pobytu w jednostce. 

Jednocześnie nadmieniam, iż Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako organ 

tworzący oraz nadzorujący Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

„Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, na bieżąco weryfikuje i kontroluje 

działalność jednostki. Z należytą starannością monitorujemy sytuację od momentu,  

w którym Szpital otrzymał zawiadomienie od Rzecznika Praw Pacjenta o stwierdzeniu 

naruszenia praw pacjenta (pismo Rzecznika Praw Pacjenta nr RzPP-DZP-RzSP-

NC.470.174.2021 z 20.01.2022r. wpłynęło do Szpitala 26.01.2022r.). W związku  

z opublikowanym przez TVN24 reportażem pt. „Oddział dwunasty. Piekło na oddziale 

psychiatrycznym” informuję, że w 2015 roku, ani w latach późniejszych,  

do Szpitala oraz do Urzędu Marszałkowskiego nie wpłynęła skarga od głównej bohaterki 

reportażu, bądź jej rodziców lub opiekunów. Jeżeli tak by się stało, natychmiast podjęta 

zostałaby adekwatna interwencja w trosce o dobro dziecka i pozostałych pacjentów 

placówki, co jest dla nas najważniejszym priorytetem.  
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Ponadto oznajmiam, iż Dyrekcja Szpitala współpracuje i na bieżąco odpowiada  

na wszelką korespondencję kierowaną od Rzecznika Praw Pacjenta, jak również udostępnia 

Oddziały na potrzeby ewentualnych kontroli. W związku z prowadzonym postępowaniem 

przez Rzecznika Praw Pacjenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Szpital przedstawia 

Rzecznikowi wyjaśnienia i odnosi się do rozstrzygnięć Rzecznika. W sprawie, która została 

przedstawiona we wskazanym powyżej materiale, Placówka również przedstawiła 

Rzecznikowi szczegółowe stanowisko. Przekazano informacje o standardach postępowania, 

sposobie prowadzenia terapii, podstawach prawnych stosowania wobec pacjentów  

– w uzasadnionych przypadkach i z zachowaniem odpowiedniej formy – środków przymusu 

bezpośredniego, możliwości stałej konsultacji stanu zdrowia oraz stanu opieki  

z członkami personelu medycznego Szpitala. 

Dodatkowo pragnę wskazać, że doniesienia medialne stanowią przede wszystkim 

jednostronną, subiektywną relację z pobytu w Szpitalu małoletnich pacjentek i nie stanowią 

obiektywnej, opartej na udowodnionych faktach, oceny udzielania świadczeń przez 

personel medyczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

„Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. Zdarzenia przedstawione  

w materiale nie zostały potwierdzone przez personel Szpitala. Wskazujemy także  

na konieczność rzetelnego weryfikowania prawdziwości wszelkich skarg i zarzutów 

formułowanych przez pacjentów wobec sposobu ich leczenia w Szpitalu z uwagi na niekiedy 

odmienne postrzeganie rzeczywistości przez te osoby.  

 

 

 

Z poważaniem 

 

 

                                                     Z up. Marszałka Województwa 

                                                               Jacek Bogusławski 

                                                                 Członek Zarządu 

 

 

 

 

 Otrzymują: 
 KS – 2 egz. 
 DO – do wiadomości, 
 DZ – aa   
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