
Oświadczenie złożone 

przez senator Margaretę Budner  

na 11. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 lutego 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i do marszałka 

województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Marszałku! 

W związku z docierającymi do mnie informacjami o nieprawidłowościach związanych z 

funkcjonowaniem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (dalej: WSZ) zwracam 

się z prośbą o ich zweryfikowanie i zajęcie stanowiska. 

Z relacji osób, które świadczą lub świadczyły usługi medyczne na rzecz WSZ, 

dowiedziałam się o istotnych nieprawidłowościach w działaniach podejmowanych przez 

dyrekcję WSZ. Chodzi o zawieranie umów z pominięciem trybu określonego w art. 26–27 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, a także rozwiązywanie umów 

o świadczenie usług medycznych bez wskazania przyczyny rozwiązania umowy, co jest 

sprzeczne z wyraźnym nakazem wynikającym z art. 27 ust. 4 pkt 8 ustawy o działalności 

leczniczej. 

Działania dyrekcji WSZ mogą być spowodowane przesłankami pozamerytorycznymi. To z 

kolei byłoby niezwykle krzywdzące dla personelu medycznego, a także szkodziłoby 

wizerunkowi samej instytucji. Tolerowanie tego typu praktyk przez organy założycielskie, w 

tym przypadku Sejmik Województwa Wielkopolskiego, oznaczałoby przyzwolenie ze strony 

organów władzy publicznej na działania niezgodne z prawem. 

W tym kontekście pragnę zwrócić uwagę na jeden bardzo szczególny przypadek, tj. 

rozwiązanie umowy o pracę z lekarzem P. W., który z wieloma sukcesami pełnił dotychczas 

funkcję kierownika Oddziału Neurochirurgicznego WSZ. W dniu 29 stycznia 2016 r. 

lekarzowi P. W. wręczono wypowiedzenie umowy kontraktowej na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych. Również w tym przypadku nie została podana przyczyna rozwiązania umowy.  

Tymczasem Oddział Neurochirurgiczny WSZ pod kierownictwem właśnie lekarza P. W. i 

dzięki jego staraniom funkcjonował bardzo dobrze i stale podwyższał standard świadczonych 

usług medycznych. 

Pragnę wskazać, że Oddział Neurochirurgiczny WSZ wdrażał nowatorskie na skalę Polski 

i Europy metody leczenia. Jako jedyny w województwie wielkopolskim wykonuje 

implantacje pomp baklofenowych, głęboką stymulację mózgu w chorobie Parkinsona i w 

pełni endoskopowe operacje kręgosłupa. Jako pierwszy w Polsce wykonał usunięcie guza 

mózgu w wybudzeniu śródoperacyjnym i wprowadził metodę krioanalgezji w leczeniu 

lędźwiobólu. Jednocześnie w szpitalu odnotowywana jest bardzo niska liczba skarg oraz 

powikłań. 

Dzięki staraniom lekarza P. W., a w szczególności dzięki wprowadzeniu nowych zakresów 

leczenia – pomp baklofenowych i głębokiej stymulacji mózgu – zwiększony został kontrakt 

placówki z NFZ o ponad 1 milion zł. Pod kierownictwem lekarza W. oddział odnosił również 

sukcesy finansowe, przynosząc zysk w wysokości 1 miliona zł rocznie. 

Warto podkreślić, że Oddział Neurochirurgiczny WSZ cieszy się dobrą opinią wśród 

pacjentów i ma pełne wsparcie konsultanta wojewódzkiego prof. Lieberta. Wszystkie 

wspomniane sukcesy możliwe były także dzięki współpracy zgranej grupy lekarzy cieszących 

się szacunkiem pozostałego personelu medycznego i pacjentów.  

Niestety, wskutek zaistniałej sytuacji członkowie tego zespołu, solidaryzując się z 

lekarzem W., a także dając wyraz swojego sprzeciwu wobec działań dyrekcji, wypowiadają 



swoje umowy z WSZ. W chwili obecnej Oddział Neurochirurgii WSZ pozostaje bez obsady 

kierowniczej, a dyrekcja szpitala po raz kolejny prowadzi rozmowy dotyczące zawarcia 

umów o świadczenie usług medycznych z pominięciem przepisów ustawy o działalności 

leczniczej. Jednocześnie do prasy przekazywane są informacje niezgodne z prawdą, jak 

twierdzi dotychczasowa kadra, co powoduje dezinformację i stawia w złym świetle personel z 

wieloletnim doświadczeniem, który budował dobry wizerunek WSZ. Nadmieniam, że 

stanowisko dyrektora ds. pielęgniarstwa w WSZ pełni obecnie osoba również zatrudniona z 

pominięciem procedury określonej przepisami prawa. 

Wszystkie podane informacje mogą wskazywać, że obecne kierownictwo WSZ ignoruje 

przepisy prawa i kieruje się przesłankami pozamerytorycznymi. W związku z tym wskazane 

byłoby podjęcie działań kontrolnych przez organ założycielski w celu wykrycia i 

wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości. 

Szanowni Panowie, mając na względzie wskazane okoliczności, zwracam się o zbadanie 

opisanej sprawy i zajęcie stanowiska. 

Z wyrazami szacunku 

Margareta Budner 
 


