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UCHWAŁA  NR XVII/106/2020 

RADY  POWIATU  KĘPIŃSKIEGO 
z dnia 28  stycznia 2020 r. 

 
w sprawie wyrażenia opinii w związku ze stanem faktycznym zawartym w uzasadnieniu 

rozpatrzonej w dniu 29 października 2019 r. 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 § 14 ust. 2 pkt 4 Statutu 

Powiatu Kępińskiego ustalonego uchwałą Nr XLVII/281/2018 Rady Powiatu Kępińskiego                      

z dnia 16 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 8211 oraz z 2019 r. poz. 1553), po 

rozpatrzeniu przekazanego przez Wojewodę Wielkopolskiego pisma ……… z dnia 16 grudnia 

2019 r. uchwala się, co następuje : 

 

       § 1. Wyrazić opinię co do stanu faktycznego zawartego w uzasadnieniu rozpatrzonej                   

w dniu 29 października 2019 r. skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie o treści zawartej w uzasadnieniu uchwały. 

 

       § 2. Wykonanie uchwały – przekazanie jej wraz z uzasadnieniem Wojewodzie 

Wielkopolskiemu powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

                                                                                                                   Przewodnicząca Rady 

                                                                                             /-/  Jolanta Jędrecka 
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UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XVII/106/2020 Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 28  stycznia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia opinii w związku ze stanem faktycznym zawartym w uzasadnieniu 

rozpatrzonej w dniu 29 października 2019 r. skargi na działalność Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

 

I. Przedmiot sprawy. W dniu  16 grudnia 2019 r. Wojewoda Wielkopolski w trybie art. 

77a ustawy o samorządzie powiatowym wystąpił do Rady Powiatu o ustosunkowanie się do 

pisma ……. (zwanego dalej również  „skarżącym”) z dnia 4 grudnia 2019 r, - dotyczącego 

uchwały Nr XIII/85/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora SPZOZ w Kępnie.  Pismo to …… skierował do 

Wojewody Wielkopolskiego. Art. 77a w. cyt. ustawy stanowi, iż organy nadzoru mają prawo 

żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania powiatu, niezbędnych 

do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. 

Wojewoda prosi o odniesienie się przez Radę Powiatu w szczególności do zawartego                      

w piśmie …….. zarzutu niezgodności uzasadnienia w/w uchwały ze stanem faktycznym. 

Pismo …… z 16 grudnia 2019 r. dotyczy części złożonej przez niego (i rozpatrzonej przez 

Radę) skargi – dotyczącej zatrudnienia przez Dyrektora SPZOZ Zastępcy Dyrektora SPZOZ ds. 

Medycznych bez uprzedniego przeprowadzenia konkursu – tym samym naruszenia art. 49 ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2190; ze zm.) – dalej : „uodl”. 

W swoim piśmie skarżący twierdzi, że uzasadnienie uchwały o rozpatrzeniu jego skargi 

nie jest zgodne ze stanem faktycznym sprawy, jaki zaistniał w związku z zatrudnieniem na 

stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych. 

Skarżący podnosi, iż biorąc pod uwagę li tylko okres od dnia objęcia przez Dyrektor 

SPZOZ tego stanowiska, tj. od dnia 1 sierpnia 2019 r. wszczęcie procedury konkursowej (za co 

uważa się datę powołania Komisji Konkursowej - § 3 ust. 3 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 zwane „rozporządzeniem”) nastąpiło po upływie określonego w § 3 ust. 2 

rozporządzenia okresu 2 miesięcy od zwolnienia stanowiska objętego konkursem (w tym 

przypadku od dnia 1 sierpnia 2019 r., tj. objęcia przez obecną Dyrektor SPZOZ jej stanowiska.  

Licząc więc w/w dwumiesięczny okres od dnia 1 sierpnia 2019 r. powołanie komisji 

konkursowej powinno nastąpić najpóźniej do dnia 30 września 2019 r. Tymczasem dopiero na 

sesji Rady Powiatu w dniu 29 października 2019 r. Rada podjęła na wniosek Dyrektora SPZOZ 
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uchwałę o wskazaniu kandydata podmiotu tworzącego do Komisji Konkursowej dla wyłonienia 

Zastępcy Dyrektora SPZOZ. Stąd powołanie musiało nastąpić później. 

Poza tym skarżący wskazuje, iż na sesji Rady Powiatu w dniu 3 września 2019 r. Dyrektor 

SPZOZ odpowiadając na pytanie jednego z radnych poinformowała, że zatrudniła Zastępcę ds. 

Medycznych na okres 6 lat na zasadzie kontraktu cywilnoprawnego, nie zaś na podstawie 

umowy o pracę (jak to podano w uzasadnieniu rozpatrzonej skargi). 

Mając na uwadze powyższe Przewodnicząca Rady Powiatu zwróciła się do Dyrektor 

SPZOZ o udzielenie pisemnych wyjaśnień i przedstawienie stosownych dokumentów                            

w następujących sprawach : 

1) w jakim dniu dokonała powołania Komisji Konkursowej ds. wyłonienia kandydata na 

stanowisko Zastępcy Dyrektora SPOZ w Kępnie ds. Medycznych ? 

2) w jakim dniu i na jakiej podstawie (umowa o pracę; umowa cywilnoprawna) dokonała  

Pani zatrudnienia wyłonionego w drodze konkursu kandydata na stanowisko 

Zastępcy Dyrektora SPOZ w Kępnie ds. Medycznych ? 

3) w oparciu o jaką umowę (umowa o pracę; umowa cywilnoprawna) zatrudniła Pani 

osobę na stanowisku Zastępcy Dyrektora SPOZ w Kępnie ds. Medycznych                            

w sierpniu 2019 r. bez uprzedniego konkursu na to stanowisko i na jaki okres zawarto 

tę umowę ? 

       Po uzyskaniu powyższych informacji sprawę przekazano Komisji Skarg Wniosków                         

i Petycji Rady Powiatu, która na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2020 r. opracowała projekt 

niniejszej opinii - stanowiska Rady w związku z wystąpieniem Wojewody. 

 

II. Przedmiot i sposób rozpatrzenia skargi z dnia 4 września 2019 r. a wyjaśnienia 

dokonane obecnie. Ocena Rady Powiatu.  Na wstępie zaznaczyć trzeba oraz przypomnieć, że 

skarga na Dyrektora SPZOZ w Kępnie złożona przez skarżącego w dniu 4 września 2019 r. 

(rozpatrzona przez Radę Powiatu w dniu 29 października 2019 r.) dotyczyła zarzutu „powołania 

Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych bez przeprowadzenia postępowania konkursowego”, 

zarzut dotyczył więc niezgodności zatrudnienia z art. 49 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. 

Skarga ta uznana została za bezzasadną. Jednakże w uzasadnieniu uchwały Rady 

(zawiadomieniu o rozpatrzeniu skargi) wyraźnie i jednoznacznie podano, iż Dyrektor SPZOZ 

naruszyła przepis art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej gdyż zatrudniła Zastępcę 

Dyrektora ds. Medycznych bez przeprowadzenia (obowiązkowego) konkursu na to stanowisko. 

Bezzasadność skargi w tym zakresie uznano jedynie w związku z tym, że zatrudnienie Zastępcy 

ds. Medycznych bez konkursu od dnia 1 sierpnia 2019 r. na okres do zakończenia postępowania 

konkursowego podyktowane było zapewnieniem obsady na tym stanowisku; w przeciwnym 

razie do czasu ukończenia procedury konkursowej (mogącej trwać legalnie nawet do 4 

miesięcy) brak byłoby obsady tego stanowiska, a skoro Dyrektor SPZOZ nie jest lekarzem – 
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doszłoby w praktyce do sparaliżowania udzielania przez Szpital świadczeń leczniczych (vide : 

§ 19 ust. 2 pkt 1-5 oraz pkt 7 i 8 Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Kępnie). 

Reasumując, zakres skargi (zarzut) dotyczył pominięcia konkursu przy zatrudnieniu 

Zastępcy Dyrektora; innych zarzutów ani okoliczności skarga ta (w omawianej części) nie 

zawierała. 

Przenosząc powyższe na treść zawiadomienia o rozpatrzeniu tej skargi (uchwałę Rady                  

z dnia 29.10.2019 r.) zwrócić trzeba uwagę, iż zawarto w nim odniesienie się do zgłoszonego 

zarzutu – dokonania zatrudnienia, pomimo nie przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Zastępcy Dyrektora.  

Przytoczone natomiast w zawiadomieniu o załatwieniu skargi (uchwale Rady) 

okoliczności w postaci : faktycznego zawarcia umowy o pracę na okres do rozstrzygnięcia 

konkursu oraz powody, dla których Dyrektor SPZOZ tak postąpiła -  uwzględnione w oparciu 

o złożone wyjaśnienia – nie były podnoszone przez skarżącego w skardze, lecz Rada uznała je 

za „łagodzące” dokonaną ocenę mającego miejsce naruszenia prawa. Postępowanie skargowe 

nie nosi w sobie bowiem cech postępowania jurysdykcyjnego (ani w rozumieniu Kpa, ani też w 

rozumieniu innego rodzaju regulacji). Stąd też dokonywanie ocen wskazywanych w skardze 

zaniedbań, nienależytego wykonywanie zadań, czy naruszeń praworządności lub interesów 

skarżących winno odbywać się przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności mających 

znaczenie dla dokonywania sprawiedliwych ocen czasem nawet błędnych działań osób, których 

skargi dotyczą.  

1) Przyznać trzeba, że podany w uzasadnieniu uchwały sposób zatrudnienia Z-cy ds. 

Medycznych na podstawie umowy o pracę był nieuprawniony, jak wyjaśniono to na obecnym 

etapie do zatrudnienia (bez uprzedniego konkursu) na okres od dnia 1 sierpnia 2019 r. „do 

czasu rozstrzygnięcia konkursu” na stanowisko Zastępcy Dyrektora SPZOZ ds. Medycznych 

doszło w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą w dniu  1 sierpnia 2019 r.  

Wskazać w tym miejscu należy, iż dokonanie zatrudnienia w oparciu o umowę 

cywilnoprawną nie zmienia co do zasady faktu pominięcia wymaganej procedury konkursowej, 

jak również to, że przyczyna dokonania samej czynności zatrudnienia na czas określony do 

rozstrzygnięcia konkursu miała ten sam cel – zapewnienie ciągłości wykonywania świadczeń 

zdrowotnych przez SPZOZ. Jak wynika z treści w/w umowy – nie została ona zawarta – jak 

twierdzi skarżący – na okres 6 lat.  

Rada Powiatu potwierdza okoliczność, że na sesji w dniu 3 września 2019 r. Dyrektor 

SPZOZ, odpowiadając na pytanie jednego z radnych stwierdziła, że zawarła z Zastępcą 

Dyrektora ds. Medycznych kontrakt na okres 6 lat.  

Jak wyżej wspomniano na podstawie obecnie dokonanych ustaleń (Umowa nr 2/2019                              

o pełnienie obowiązków Zastępcy ds. Medycznych) Dyrektor SPZOZ zawarła z dniem 

1.08.2019r. umowę cywilną z Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych na okres do czasu 
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rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko (§ 4 umowy o pełnienie obowiązków Zastępcy 

Dyrektora ds. Medycznych). 

Jednakowoż, okoliczność sposobu i okresu zatrudnienia Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych 

nie była przedmiotem skargi z dnia 4 września 2019 r. 

2) W skardze z dnia 4 września 2019 r. (tym samym w zawiadomieniu o jej rozpatrzeniu 

nie mogło być o tym mowy) skarżący nie podnosił okoliczności wszczęcia postępowania 

konkursowego po upływie przepisanego terminu 2 miesięcy – tu : licząc nawet od dnia objęcia 

stanowiska Dyrektora. 

Pomimo, że kwestia ta stanowi nową okoliczność, to jednak Rada zdecydowała się na 

odniesienie się do niej. Jak ustalono, Dyrektor SPZOZ powołała Komisję Konkursową 

zarządzeniem Nr 72/2019 z dnia 31 października 2019 r. W myśl - § 3 ust. 2 rozporządzenia 

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

objętego konkursem.  

Do czasu objęcia stanowiska przez Dyrektor – 1 sierpnia 2019 r. obowiązki Zastępcy ds. 

Medycznych wykonywał lekarz upoważniony do tego przez osobę kierującą SPZOZ                                   

po zaprzestaniu pracy przez poprzedniego Dyrektora. 

W myśl § 3 ust. 3 rozporządzenia postępowanie konkursowe wszczyna powołanie komisji 

konkursowej. Zestawienie w/w dat jednoznacznie wskazuje na przekroczenie terminu do 

wszczęcia procedury konkursowej, nastąpiło bowiem po upływie określonego okresu                                 

2 miesięcy w tym przypadku od daty objęcia stanowiska przez obecną Dyrektor SPZOZ. 

Podkreślić jednak należy ponownie, że ta konstatacja nie ma związku z korektą stanu 

faktycznego zawartego w rozpatrzonej uchwałą Rady z dnia 29 października 2019 r. skardze, 

gdy takie ustalenie również nie stanowiło przedmiotu skargi z dnia 4 września 2019 r.  

        

        III. Uwagi końcowe. Ustawodawca w przepisach Działu VIII Kodeksu postępowania 

administracyjnego (dalej „Kpa”) nie ograniczył przedmiotu skargi. Osoba wnosząca skargę 

powinna wskazać jedynie przedmiot swojego niezadowolenia i podmiot, którego jej zdaniem 

błędne lub nieprawidłowe działania są powodem złożenia skargi. Organ rozpatrujący skargę 

powszechną winien rozpatrzyć ją w zakresie zgłoszonych okoliczności jakich dotyczy jej 

przedmiot. 

       Mając na uwadze powyższe stwierdzić należało, iż skarżący w swoim piśmie do Wojewody 

z dnia 4 grudnia 2019 r. nawiązując do otrzymanej odpowiedzi o rozpatrzeniu skargi (uchwały 

Rady z dnia 29.10.2019 r.) podnosi w nim nowe okoliczności (wcześniej nie zgłaszane), 

związane wprawdzie z przedmiotem poprzedniej skargi, to jednak nie objęte zakresem jej 

rozpatrzenia.  

       Należy tutaj odnieść się do art. 239 Kpa. Przepis ten stanowi, że w przypadku gdy skarga, 

w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano                        
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w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ 

właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią 

adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. 

Z treści ww. przepisu wynika, że ponowienie skargi przez skarżącego jest możliwe                      

i organ właściwy do rozpatrzenia skargi obowiązany jest do rozpatrzenia ponowionej skargi, 

pod warunkiem wszakże, że w jej treści wskazano nowe okoliczności. Jeżeli skarżący ponowi 

skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do rozpatrzenia skargi może 

podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez 

zawiadamiania skarżącego. 

Należy uznać, że skarżący w swojej skardze, poza zwróceniem uwagi na niezgodność 

niektórych ustaleń faktycznych zawartych w zawiadomieniu o rozpatrzeniu skargi wskazuje 

również na okoliczności, których nie podnosił w skardze złożonej przez siebie w dniu 4 września 

2019 r. Za takie okoliczności uznać należy – po pierwsze zarzut wszczęcia procedury 

konkursowej dla wyłonienia Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych po upływie przewidzianego 

przepisami rozporządzenia okresu 2 miesięcy od zwolnienia stanowiska – w tym przypadku : 

licząc termin już choćby od objęcia stanowisk przez Dyrektora (z dniem 1 sierpnia 2019 r.). 

Drugą natomiast okolicznością podnoszoną przez skarżącego, na którą nie wskazywał on 

w swojej skardze z dnia 4 września 2019 r. jest okoliczność przyjęcia w uzasadnieniu uchwały                             

o rozpatrzeniu skargi faktu, iż zatrudnienie Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych (dokonane bez 

uprzedniej procedury konkursowej) dokonane zostało w oparciu nie – jako podano –o umowę 

o pracę, jak też tylko na czas do rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko, ale w oparciu                         

o umowę cywilnoprawną, którą zawarto na okres 6 lat. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności pismo skarżącego mogłoby zostać uznane za 

ponowioną skargę i jako taka rozpatrzone w zakresie odnoszącym się do nie dochowania 

terminu wszczęcia postępowania konkursowego dla wyłonienia kandydata na stanowisko 

Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych oraz w odniesieniu do zarzutu zawarcia umowy na okres 

6 lat, nie zaś umowy o pracę na czas do rozstrzygnięcia konkursu. 

W ocenie Rady nie jest to jednak możliwe, a to wobec skierowania pisma do Wojewody, 

nie zaś do Rady Powiatu oraz wobec zastosowania przez Wojewodę trybu wyjaśnień w trybie 

sprawowanego nadzoru, a nie przekazania skargi według właściwości  jako skargi ponowionej. 

 

       Stanowisko niniejsze wyrażane jest w formie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia 

opinii w związku ze stanem faktycznym zawartym w uzasadnieniu rozpatrzonej w dniu                         

29 października 2019 r. skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kępnie. W myśl § 14 ust.  pkt 4 Statutu Powiatu Kępińskiego oprócz 

uchwał Rada może podejmować m. in. opinie – zawierające oświadczenie wiedzy oraz oceny. 
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       Mając na uwadze powyższe okoliczności przedłożenie Radzie niniejszego projektu uchwały 

znajduje uzasadnienie. 

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady 

                                                                                           /-/  Jolanta Jędrecka 

 


