
UCHWAŁA  NR XIII/85/2019 

RADY  POWIATU  KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 29  października 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                         

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511; ze zm.) oraz art. 229 pkt 4 i art. 237 § 1             

i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2096; ze zm.), po rozpatrzeniu skargi z dnia 22 lipca 2019 r.  uchwala się, co następuje : 

 

§   1. Uznać skargę za bezzasadną.  
 

§ 2. Wykonanie uchwały, w tym przekazanie uchwały wraz z jej uzasadnieniem  

skarżącemu, powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

                                                                                                    Przewodnicząca Rady 
                                                                                                  /-/ Jolanta Jędrecka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XIII/85/2019 Rady Powiatu Kępińskiego  

z dnia 29  września 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie 

 

       W dniu 4 września 2019 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Kępnie skarga 

zawierająca zarzuty związane z działalnością Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kępnie – dalej : „SP ZOZ w Kępnie”. 

       Skargę tę Zarząd Powiatu Kępińskiego przekazał niezwłocznie, zgodnie z właściwością do 

Rady Powiatu – do biura Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego, ta zaś do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kępińskiego. 

       Zgodnie bowiem z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2096; ze zm.) – dalej „Kpa”, jeżeli przepisy szczególne 

nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do 

rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierownika jednostki organizacyjnej 

powiatu jest rada powiatu. Dla rozstrzygnięcia kwestii organu właściwego dla rozpatrzenia 

skargi na Dyrektora SP ZOZ istotne jest zakwalifikowanie samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej jako samorządowej jednostki organizacyjnej (podmiotem tworzącym jest dla 

SP ZOZ w tym przypadku Powiat Kępiński). Należy równocześnie wskazać, że w zakresie skarg 

na dyrektora zakładu opieki zdrowotnej ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190; ze zm.) nie zawiera żadnych uregulowań.                                    

Wobec powyższego organ właściwy dla rozpatrzenia skargi na dyrektora należało ustalić 

zgodnie z przepisem art. 229 pkt 4 Kpa. Reasumując – organem właściwym do rozpatrzenia tej 

skargi jest Rada Powiatu Kępińskiego. 

       § 92 Statutu Powiatu Kępińskiego, ustalonego uchwałą Nr XLVII/281/2018 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 16 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 8211 

i z 2019 r. poz. 1553) nakazuje Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kępińskiego 

wstępne rozpatrzenie przekazanej skargi i przekazanie swojego stanowiska w tym przedmiocie 

Przewodniczącej Rady Powiatu. 

       Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 17 października 2019 r. 

dokonała analizy przedmiotowej skargi i zważyła, co następuje. 

I. Zarzuty. Skarga zawiera dwa zarzuty nieprawidłowych działań Dyrektora SPZOZ                     

w Kępnie. 

1) Pierwszy odnosi się do dokonanego przez Dyrektora SPZOZ wypowiedzenia umowy                             

o świadczenie przez SPZOZ usług odbierania odpadów medycznych dostarczanych od innych 

https://sip.lex.pl/#/document/17709549?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(229)&cm=DOCUMENT


podmiotów wykonujących działalność leczniczą i przeznaczonych do utylizacji łączącej SPZOZ 

z tymi  podmiotami. Wymienione podmioty dostarczały do SPZOZ powstające u nich zakaźne 

odpady medyczne w oparciu o zawarte z SPZOZ odpłatne umowy o wykonanie usługi odbioru 

odpadów.  

Skarżący (prowadzący indywidualną praktykę lekarską, jeden z podmiotów umowy                           

o odbiór przez SPZOZ odpadów medycznych) zarzuca Dyrektorowi SPZOZ wypowiedzenie 

w/w umów bez żadnego uzasadnienia; podanie jedynie lapidarnej przyczyny w postaci : 

„wejścia w życie nowych regulacji prawnych”. Rozwiązanie umowy (w myśl treści pisma - 

wypowiedzenia) nastąpiło z dniem 12 sierpnia 2019 r., zaś pismo wypowiadające datowane jest 

na dzień 1 sierpnia 2019 r. Powyższe działania skarżący kwalifikuje jako nagłe pozbawienie 

dotychczasowych podmiotów, u których powstają odpady medyczne możliwości ich utylizacji 

oraz jako ignorowanie istotnych potrzeb podmiotów, z którymi SPZOZ dotąd współpracował    

w tym zakresie. 

2) Drugi zarzut skargi odnosi się do niezgodnego z prawem – w ocenie skarżącego – 

zatrudnienia na stanowisku Zastępcy Dyrektora SPZOZ ds. medycznych lekarza z naruszeniem 

zasad określonych w art. 49 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190; ze zm.) – dalej : „uodl”.  

W myśl przytoczonego w skardze przepisu w podmiocie leczniczym niebędącym 

przedsiębiorcą (takim jest m. in. SPZOZ) przeprowadza się konkurs na stanowiska m. in. 

kierownika oraz zastępcy kierownika - w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem.                                    

Z kandydatem wybranym w drodze w/w konkursu na stanowisko z-cy kierownika, kierownik 

SPZOZ nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. Tymczasem Dyrektor SPZOZ 

w Kępnie zatrudnił Z-cę ds. medycznych bez przeprowadzenia procedury konkursowej.  

Nadto też skarżący podważa w treści skargi kwalifikacje zatrudnionego Z-cy Dyrektora, 

obarczając go przy tym  (wraz z obecnym Dyrektorem) współodpowiedzialnością za likwidację 

zespołu specjalistów działającego w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz Poradni Urazowo – 

Ortopedycznej SPZOZ, który cieszył się zaufaniem pacjentów. 

 

II. Wyjaśnienia Dyrektora SPZOZ. W związku z uruchomieniem procedury 

rozpatrywania skargi, Przewodnicząca Rady Powiatu zwróciła się do Dyrektora SPZOZ                             

o złożenie swoich wyjaśnień odnośnie stawianych zarzutów. 

Ad. 1) Dyrektor SPZOZ wyjaśniła w swoim piśmie z dnia 19 września 2019 r. (Nr.  

SPZOZ-DN.005.2019), iż w istocie przyczyny rozwiązania umów o odbiór odpadów z 56 

podmiotami, które dostarczały je dotąd do odbiorcy –SPZOZ w Kępnie związane były                                   

z wymogami określonymi przepisami prawa, regulującymi zasady oraz warunki odbioru                             

i unieszkodliwiania odpadów (w tym też medycznych) oraz z upływu ważności posiadanego 

przez SPZOZ  zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych. 



Podała dalej, że z dniem 12 sierpnia 2019 r. upływał okres ważności wydanego SPZOZ                   

w Kępnie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dniu 10 sierpnia 2018 r. 

zezwolenia na odbiór zakaźnych odpadów medycznych (od w/w 56 podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą). Zezwolenia tego rodzaju wydawane są w drodze decyzji 

administracyjnych na okres nie dłuższy niż rok (art. 23 ust. 6 ustawy o odpadach). W związku 

z tym w dniu 5 lipca 2019 r. SPZOZ złożył do Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny roczny okres. 

Jednak już 25 lipca 2019 r. Marszałek Województwa wezwał SPZOZ do uzupełnienia 

złożonego wniosku, w tym do : przedstawienia operatu przeciwpożarowego dla miejsca 

magazynowania odpadów, spełniającego wymagania ustawy o ochronie przeciwpożarowej                                 

i sporządzonego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (art. 42 ust. 4b 

ustawy  o odpadach); przedstawienia formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń w wysokości 

umożliwiającej pokrycie kosztów usunięcia odpadów w postaci ewentualnego wykonania 

zastępczego (art. 48a ustawy o odpadach). 

Dyrektor SPZOZ oświadczyła, iż decyzja o dokonaniu wypowiedzeń 56 umów o usługi 

odbioru odpadów od podmiotów wykonujących działalność leczniczą motywowana była 

niemożnością spełnienia wymogów zawartych w wezwaniu do uzupełnienia wniosku                                     

o zezwolenie na odbiór zakaźnych odpadów medycznych i nie było jej celem utrudnianie 

działalności dotychczasowym kontrahentom, dostarczającym odpady medyczne. Stwierdziła 

też, że wszystkie, poza skarżącym, podmioty przyjęły rozwiązanie umów ze zrozumieniem 

powodów tej czynności; nadto dodała, iż działalność w zakresie odbierania zakaźnych odpadów 

medycznych nie stanowiła i nie stanowi obowiązku SPZOZ lecz jednie możliwość po uprzednim 

wszakże spełnieniu wszelkich wymagań ustaw w tym zakresie (m. in. posiadania zezwolenia) 

 

Ad.2) Dyrektor SPZOZ odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 

ustawy o działalności leczniczej (uodl) – zatrudnieniu z-cy Dyrektora SPZOZ d/d medycznych 

bez konkursu - wskazuje, iż po objęciu przez nią stanowiska Dyrektora w wyniku analizy 

zatrudnienia w placówce zważyła, iż zgodnie z przepisami uodl, w przypadku gdy kierownik 

SPZOZ nie jest lekarzem w podmiocie leczniczym przeprowadza się konkurs na stanowisko 

jego Z-cy ds. medycznych. Tymczasem stanowisko to nie było obsadzone, a obsada taka jest 

obowiązkowa. 

Mając na względzie konieczność i obowiązek obsadzenia stanowiska Z-cy dyrektora przez 

lekarza, jak też wymóg poprzedzenia jego zatrudnienia postępowaniem konkursowym                      

(w praktyce trwającym do kilku tygodni), jednak też potrzebą zapewnienia ciągłości udzielania 

świadczeń medycznych postanowiła ona „kontynuować współpracę” z lekarzem, który 

dotychczas upoważniony był do zastępowania byłego Dyrektora w sprawach medycznych 



podczas jego nieobecności (jednak pełnione zastępstwo wygasło wraz z rozwiązaniem umowy 

byłego Dyrektora). 

Dyrektor SPZOZ informuje też, że zawarła umowę ze swoim zastępcą ds. medycznych na 

czas do rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko, podejmując też czynności w celu 

przygotowania procedury konkursowej. Zaznaczyła też, że w myśl § 3 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na 

niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 393) komisję konkursową powołuje się w terminie 2 miesięcy od dnia zwolnienia 

stanowiska objętego konkursem. 

Odnośnie twierdzeń skarżącego o rzekomo niskich kompetencjach  zatrudnionego 

obecnie Z-cy Dyrektora, i obarczania go współodpowiedzialnością za likwidację zespołu 

specjalistów działającego w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz Poradni Urazowo – Ortopedycznej 

SPZOZ, który cieszył się zaufaniem pacjentów – Dyrektor SPZOZ stwierdza, że twierdzenia te 

są pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych i zarazem żenujące jako kierowane pod 

adresem doświadczonego i cieszącego się autorytetem lekarza. 

 

III. Stanowisko Rady Powiatu. Poniższe stanowisko odzwierciedla rekomendowaną 

Radzie Powiatu opinię Komisji Skarg Wniosków i Petycji będącą wynikiem wstępnego 

rozpatrzenia skargi.     

Ad. 1) Odnosząc się do dokonanego przez Dyrektora SPZOZ wypowiedzenia umowy                             

o świadczenie przez SPZOZ usług odbierania odpadów medycznych dostarczanych od innych 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą i przeznaczonych do utylizacji - łączącej 

SPZOZ z tymi  podmiotami należało uznać skargę za niezasadną. 

Zarzut lapidarnej treści wypowiedzenia umowy, bez szerszego uzasadnienia                                 

i z powołaniem się wyłącznie na przyczynę wynikającą z „wejścia w życie nowych regulacji 

prawnych” nie znajduje potwierdzenia w obowiązujących przepisach prawnych o formie 

skutecznego rozwiązania umowy zlecenia (jaką jest przedmiotowa w skardze umowa                                   

o świadczenie usług).  

Nie wchodząc w szczegółowe rozważania w płaszczyźnie prawa cywilnego (postępowanie 

skargowe nie jest wszak postępowaniem jurysdykcyjnym, ani tym bardziej cywilnym) 

stwierdzić jedynie można, iż co do zasady przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć                                 

w każdym czasie. Gdy zlecenie jest odpłatne (jak w tym przypadku), nawet gdyby (jak może 

sądzić skarżący) wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest 

odpowiedzialny za szkodę (por. art. 746 Kc). Jeżeli nawet zdarzy się, że umowa zostanie 

rozwiązana bez ważnego powodu, wówczas stosunek prawny wprawdzie wygasa, a więc takie 

rozwiązanie jest skuteczne, ale strona, która od umowy odstąpiła bez ważnego powodu, jest 

zobowiązana dać drugiej odszkodowanie za straty, wynikłe z rozwiązania umowy (art. 746 § 1 



in fine i § 2 in fine). Ocena ważności powodu wypowiedzenia umowy w rozumieniu 

konsekwencji przewidzianych prawem cywilnym stanowi przedmiot ewentualnych roszczeń – 

zgłaszanych jednakże nie na drodze skargi powszechnej w trybie Kodeksu postępowania 

administracyjnego, lecz na drodze powództwa cywilnego. W niniejszej sprawie skarżący wybrał 

w tym przypadku tryb skargi powszechnej. 

W tym miejscu należy wyjaśnić zasadę powszechności prawa do wniesienia skargi 

uregulowanej w Kpa i niekonkurencyjności postępowania w sprawie jej rozpatrzenia z innymi 

postępowaniami (np. cywilnym). 

Postępowanie skargowe nie zmierza do wiążącego strony rozstrzygnięcia sprawy np. 

cywilnej. Skarga jest wyrazem niezadowolenia wykraczającym poza podlegające kontroli 

formalnej działanie organów w ramach sądowej procedury cywilnej. Dotyczy bowiem wszelkich 

działań lub zaniechań organu czy pracownika, które oceniane są przez inny organ niż sąd, 

stronę czy uczestnika danego postępowania.  

Skarżący decydując się na złożenie skargi na podstawie art. 227 Kpa, poddaje zarzuty w 

niej podniesione pod ocenę w trybie i przez organ określany w tej ustawie, a nie sąd czy organy 

ścigania.  

To skarżący wybiera czy zastosuje środek oddziaływania w postaci skargi czy też podda 

spór rozstrzygnięciu sądu czy organów ścigania. Ponadto wniesienie powództwa czy 

zawiadomienia o przestępstwie wymaga przecież jednoznacznego wyrażenia takiej woli. 

Opisana niekonkurencyjność postępowania sądowego, karnego i postępowania 

skargowego powoduje, że nie jest zasadne kwalifikowanie skarg na działania organu 

składanych w trybie Kpa nawet odnoszących się częściowo do materii cywilnej czy np. karnej, 

jako powództwa do sądu lub zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Konieczne jest 

natomiast rozpatrzenie takiej skargi na zasadach Kpa. 

Mając na uwadze powyższe, wobec zawartych w skardze zarzutów lapidarności wskazanej 

przyczyny : „wejście w życie nowych regulacji prawnych”  rozpatrując skargę należało uznać, iż 

podana (aczkolwiek w ogólny sposób) przyczyna odpowiada prawdzie. Mianowicie już po dacie 

zawarcia ostatnich (wypowiedzianych później) umów na odbiór przez SPZOZ odpadów 

medycznych (czerwiec 2018 r.) nastąpiły dwie nowelizacje przepisów ustawy o odpadach,                         

w zakresie objętym przedmiotem świadczonych usług.  

I tak : - ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) – zmiany z dniem 5 września 2018 r., 

- ustawą z dnia 19 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości                            

w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) – zmiany z dniem                               

6 września 2019 r. 

Wymienione powyżej nowele wprowadziły m. in. obowiązek dołączenia do wniosku                         

o zezwolenie na odbieranie odpadów operatu przeciwpożarowego, zawierającego warunki 



ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca 

magazynowania odpadów, uzgodnionych z komendantem powiatowym Państwowej Straży 

Pożarnej, który wykonany może być wyłącznie przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo 

regionalny dyrektor ochrony środowiska.  

Ponadto w wyniku nowelizacji do wniosku o zezwolenie dołączyć należy proponowany 

sposób ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów 

wykonania zastępczego, na wypadek gdyby wydano decyzję nakazując a posiadaczowi odpadów 

usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania. 

Wreszcie Radzie Powiatu przychodzi też zwrócić uwagę na okoliczności stosunkowo 

krótkiego czasu pomiędzy wezwaniem SPZOZ do uzupełnienia wniosku o zezwolenie, 

zakreślonym terminem na dokonanie uzupełnienia a realnymi możliwościami wywiązania się                                     

z wymogów wskazanych w wezwaniu do uzupełnienia i wreszcie upływem ważności 

dotychczasowego zezwolenia – w dniu 12 sierpnia 2019 r. Przypomnieć również należy, że 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów z naruszeniem przepisów ustawy                         

o odpadach stanowi czyn kwalifikowany (w zależności od rodzaju) jako przestępstwo, 

wykroczenie, bądź podlegający administracyjnej karze pieniężnej. 

Ubocznie zaznaczyć można, że zgodnie z przepisami ustawy o odpadach każdy posiadacz 

odpadów (w tym podmiot leczniczy, w którym powstają one w związku z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych) jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca 

nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.  

Reasumując powyższe należało uznać iż rozważenie dokonanego – nawet w stosunkowo 

krótkim czasie (nagłego) i przy lapidarnie podanej przyczynie - rozwiązania zawartych umów 

na odbiór odpadów w przytoczonych okolicznościach prawnych i faktycznych oraz przy 

uwzględnieniu potencjalnych skutków podjęcia ryzyka ewentualnej kontynuacji zawartych 

umów w warunkach naruszających reguły ustawy o odpadach nie uzasadnia oceny działań 

Dyrektora SPZOZ w kategoriach zasługujących na podzielenie zarzutów skargi.  

Pomimo powyższego stanowiska, podmiot uznający się za pokrzywdzony w wyniku 

działania SPZOZ w niniejszej sprawie posiada odpowiednie środki prawne dochodzenia swych 

racji jednak na gruncie innym niż postępowanie skargowe określone w Kpa. 

Wobec tego uznanie skargi za bezzasadną w tej części jest uzasadnione. 

 

Ad.2) Odnosząc się do  zarzutu zatrudnienia Z-cy Dyrektora SPZOZ ds. medycznych bez 

uprzedniego przeprowadzenia konkursu Rada Powiatu zważyła, co następuje. 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z przepisem z art. 49 ust. 1 uodl                          

w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko: 
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kierownika; zastępcy kierownika, w przypadku, gdy kierownik nie jest lekarzem; ordynatora; 

naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek oraz pielęgniarki oddziałowej.  

Szczegółowe warunki określające sposób przeprowadzania konkursu, skład oraz tryb                        

i warunki powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz ramowy regulamin 

przeprowadzania konkursu reguluje  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. 

w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze                                   

w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393) – dalej 

„rozporządzeniem”. 

Zgodnie z § 3 rozporządzenia konkurs na stanowisko zastępcy kierownika (dyrektora 

SPZOZ) przeprowadza komisja konkursowa powołana przez właściwy podmiot (w przypadku 

zastępcy kierownika podmiotem właściwym jest kierownik (Dyrektor SPZOZ).  

Komisję konkursową powołuje się w terminie 2 miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska 

objętego konkursem, a jej powołanie wszczyna postępowanie konkursowe.  

W § 4 rozporządzenia określono, że postępowanie konkursowe obejmuje: opracowanie                 

i przyjęcie przez komisję konkursową regulaminu konkursu, na podstawie ramowego 

regulaminu przeprowadzania konkursu stanowiącego załącznik do rozporządzenia; 

opracowanie i przyjęcie przez komisję konkursową projektu ogłoszenia                                                                      

o konkursie;  ogłoszenie o konkursie, w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 

konkursowego; rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur oraz wybranie kandydata na stanowisko 

objęte konkursem.  

Postępowanie prowadzi się z zachowaniem kolejności czynności wskazanych powyżej. W 

przypadku braku zachowania kolejności tychże czynności, postępowanie konkursowe jest 

nieważne (§ 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).  

Mając na uwadze powyższe, uwzględniając nieobsadzenie stanowiska Z-cy Dyrektora ds. 

medycznych (kiedy Dyrektor nie jest lekarzem)  należy wskazać, że przygotowanie i ogłoszenie 

konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora winno odbyć się poza wszelką wątpliwością. 

Już z treści 19 Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Kępnie ustalić można, że Z-ca 

Dyrektora d/d medycznych odpowiada bezpośrednio za organizację i zapewnienie dostępności, 

ciągłości i jakości udzielanych w SPZOZ świadczeń medycznych – za realizację  podstawowego 

zadania, dla którego powołano ten podmiot. Skoro więc w sytuacji, kiedy kierownik nie jest 

lekarzem, obsadzenie tego stanowiska jest obligatoryjne (vide: art. 49 ust. 1 pkt 2 uodl).  

       Wydaje się również, że niezwłocznie obsadzenie tego stanowiska przesądza wręcz                                

o zdolności do działania podmiotu leczniczego (udzielania świadczeń zdrowotnych). 

Tymczasem z terminów dotyczących postępowania konkursowego (§ 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia) wynika, iż    komisję konkursową powołuje się w terminie 2 miesięcy od dnia 

zwolnienia stanowiska objętego konkursem a opracowane i przyjęte przez komisję konkursową 

ogłoszenie o konkursie ogłasza się w terminie 2 miesięcy od powołania komisji konkursowej. 
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Wnioskować więc można, iż nawet przez okres dłuższy niż 4 miesiące może istnieć vacat na 

stanowisku, którego obsadzenie jest warunkiem funkcjonowania podmiotu leczniczego (!).            

       Przepisy nie przewidują możliwości pominięcia procedury konkursowej, jednakże 

(niezależnie od długości trwania postępowania konkursowego) obowiązkiem Dyrektora jest 

niewątpliwie zapewnienie ciągłości działania SPZOZ – za co osobiście jest on odpowiedzialny 

(§ 10 i § 12 Statutu SPZOZ oraz § 16 Regulaminu Organizacyjnego). 

       W takiej sytuacji, kiedy brak obsady stanowiska powoduje w praktyce uniemożliwienie 

funkcjonowania podmiotu leczniczego należy uznać, że Dyrektor powinien powierzyć 

któremuś z lekarzy wykonywanie zadań Z-cy ds. medycznych na okres do czasu zakończenia 

procedury konkursowej. Wskazać należy, że zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa za 

niedopuszczalną uznaje się praktykę powierzania czasowego pełnienia obowiązków (tzw. 

„p.o.”) albowiem instytucja ta nie znajduje oparcia w przepisach prawa. 

       Jedynym rozwiązaniem wydaje się w zaistniałym przypadku zawarcie przez Dyrektora 

SPZOZ umowy o pracę na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. medycznych z wybraną osobą 

(lekarzem) na czas określony do dnia zatrudnienia na stanowisku osoby wyłonionej w drodze 

konkursu. Rozwiązanie to w świetle w/w przepisów nie jest doskonałe, jednakże ustawodawca 

nie przewidział (niestety) – jak wyżej podano – odstępstw od zatrudniania na stanowiskach 

kierowniczych w spzoz-ach w drodze konkursów. 

       Zważyć również należało, że zawarcie umowy o pracę na czas określony na w/w stanowisku 

jest niewątpliwie czynnością z zakresu prawa pracy, co stanowi wyłączną prerogatywę 

Dyrektora jako reprezentanta pracodawcy jakim jest SPZOZ. W uodl – jak powiedziano wyżej 

– brak jest podstaw do zatrudnienia bez konkursu. W takim jednak razie, mając na względzie 

zagrożenie funkcjonowania podmiotu leczniczego, należało odwołać się do klauzuli generalnej 

zawartej w Kodeksie pracy. W myśl art. 5 tego kodeksu : „Jeżeli stosunek pracy określonej 

kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie 

nieuregulowanym tymi przepisami.”, 

        Przepis statuuje subsydiarny mechanizm stosowania norm Kodeksu pracy do regulacji 

statusu pracowników, których stosunek pracy jest określany przez przepisy szczególne – tu : 

uodl. Uodl nie zawiera odesłania do Kodeksu pracy w zakresie w niej nieuregulowanym; jednak 

art. 5 Kp znajduje zastosowanie tutaj wprost. Normy kodeksowe są więc tutaj stosowane wobec 

zaistnienia obiektywnej luki w normach pragmatyki – uodl. 

       Zawarcie umowy o pracę na czas określony na stanowisku, którego obsadzenie jest 

obligatoryjne, w sytuacji ogłoszenia, bądź trwania procedury konkursowej na to stanowisko 

znajduje uzasadnienie w ogólnych regulacjach Kodeksu pracy – art. 25 i nast.  

       W zaistniałej sytuacji należało podzielić zarzut skargi, iż stanowisko Z-cy Dyrektora ds. 

medycznych może być obsadzone wyłącznie w drodze konkursu – czego nie dopełniono                           

w niniejszej sprawie. Analizując jednak zaistniały stan faktyczny oraz lukę prawną -  
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uniemożliwiającą w zgodzie z prawem zatrudnienie w spzoz pracownika, bez którego podmiot 

leczniczy winien zaprzestać udzielania świadczeń zdrowotnych na czas do zakończenia 

konkursu – należało zaaprobować podjętą przez Dyrektora SPZOZ czynność i z tego względu 

skargę uznać za zasadną w części, odnoszącej się do samego faktu zawarcia umowy o prace bez 

uprzedniego rozstrzygnięcia konkursu. Co do istoty sprawy, skarga jednak nie zasługiwała na 

uwzględnienie. 

Tym bardziej, że Dyrektor SPZOZ podjął już działania zmierzające do powołania komisji 

konkursowej, zwracając się do właściwych podmiotów o wyznaczenie reprezentantów do tej 

komisji. 

Odnośnie zawartych w końcowej części skargi twierdzeń skarżącego poddających                              

w wątpliwość kwalifikacje zatrudnionego obecnie Z-cy Dyrektora, i obarczania go 

współodpowiedzialnością za likwidację zespołu specjalistów działającego w Oddziale Chirurgii 

Ogólnej oraz Poradni Urazowo – Ortopedycznej SPZOZ, który miał cieszyć się zaufaniem 

pacjentów Rada Powiatu uznaje się za niewłaściwą do załatwienia skargi w tym zakresie.  Z-ca 

Dyrektora SPZOZ  - jako z-ca kierownika jednostki organizacyjnej nie jest bowiem osobą 

wymienioną w art. 229 pkt 4 Kpa wśród kategorii osób (organów), na które skargi podlegają 

przez nią rozpatrzeniu. 

Wobec powyższego uchwała znajduje uzasadnienie. 

 

 

                                                                                                     Przewodnicząca Rady 
                                                                                                  /-/ Jolanta Jędrecka 

 


