
UCHWAŁA Nr '$& . łb . 2020
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 10 grudnia 2020 roku .

w sprawie udzielenia kary porządkowej Dyrektorowi Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
0 samorządzie powiatowym( t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 920 z późniejszymi zmianami),
w zw. z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 295 z późn. zm.), Uchwały Zarządu Powiatu w Sierpcu
Nr 198.33.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie nawiązania stosunku pracy
na podstawie umowy o prace na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, art. 108 § l pkt l, art. 109 § 2
1 art. 111 i art. 112 § l zdanie pierwsze ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks
Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. póz. 1040 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co
następuje:

§ 1.1. Udziela się kary porządkowej upomnienia Panu Robertowi Makówce -
Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu, za brak nadzoru nad zgodnym z prawem udostępnieniem dokumentacji
medycznej na wniosek Pana P. G. z dnia 20 sierpnia 2020 roku, w wyniku czego
dokumentacja medyczna została udostępniona w dniu 18 września 2020 roku.

2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia zawiera załącznik do uchwały.

§ 2. Od zastosowania kary upomnienia, o której mowa w § l przysługuje
prawo wniesienia sprzeciwu do Zarządu Powiatu w Sierpcu w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia o ukaraniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Andrzej Sławomir Cześnik - Przewodniczący

2) Sławomir Paweł Olejniczak - członek

3) Marek Piotr Chyliński - członek

4) Sławomir Grzegorz Krystek - członek

5) Dariusz Mieczysław Twardowski - członek



Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu
Nr SJS.^. 2020
z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie
udzielenia kary porządkowej
Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu.

W dniu 20 sierpnia 2020 roku do SPZZOZ w Sierpcu wpłynął wniosek Pana P.
G. w formie korespondencji elektronicznej o udostępnienie „całej dokumentacji
medycznej mnie dotyczącej z roku 2005 oraz karty informacyjnej z leczenia
szpitalnego od 8.07.2005 r. do 15.07.2005 r.". Jako powód żądania wskazano,
potrzebę dalszych badań w poradniach.

Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu wnioskowaną dokumentację medyczną przesłał
pocztą Panu P.G. pismem Nr D.0125.50.2020 w dniu 18 września 2020 roku (data
potwierdzenia doręczenia 22.09.2020 roku).

Zarząd Powiatu Sierpeckiego, jako organ podmiotu tworzącego właściwy do
wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora SPZZOZ
w Sierpcu, o powyższym fakcie powziął wiadomość w dniu 27 listopada 2020r.,
w wyniku podjęcia przez Radę Powiatu Sierpeckiego uchwały Nr 179.XXVII.2020
z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana
P.G. na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Sierpcu, którą Rada uznała skargę za zasadną.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. póz. 849 zwana dalej „ustawą o prawach
pacjenta") dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu, w tym także do baz w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania
świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo
w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem
pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości
sporządzenia notatek lub zdjęć,

2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,

3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po
wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,
a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować
zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,

4) za pośrednictwem środków dokumentacji elektronicznej,

5) na informatycznym nośniku danych.



Ponadto dokumentacja medyczna prowadzona w formie papierowej może być
udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu)
i przekazana w sposób określony w ust. l pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta łub innych
uprawnionych organów lub podmiotów, jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny
podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z art. 29 ustawy o prawach
pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację
medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
dokonano ostatniego wpisu.

Natomiast zgodnie z paragrafem 70 ust. l Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. póz. 666), dokumentację
medyczną udostępnia się z zachowaniem jej integralności, poufności oraz
autentyczności, bez zbędnej zwłoki.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6.09.2016 roku Nr II OSK
1247/16 dokonał wykładni pojęcia „bez zbędnej zwłoki" stwierdzając: „Nie można

przyjąć, że nałożenie obowiązku udostępnienia dokumentacji medycznej „bezzbędnej
zwłoki" dopuszcza zwłokę w działaniu. Dopuszczenie zwłoki z przyczyn braku
dostatecznej organizacji podmiotu leczniczego wykonania obowiązku wobec
pacjentów, którym udzielane są świadczenia jest nie do przyjęcia. Przesłankę" bez
zbędnej zwłoki" należy odnieść tylko do potrzeby podjęcia czynności przygotowania
dokumentacji medycznej, której przygotowanie nie jest związane z podjęciem
złożonych czynności, jako że podmiot udzielający świadczeń ma obowiązek
udostępnienia tej dokumentacji niezwłocznie, zważywszy na sposób jej udostępnienia
uregulowany w art. 27 ustawy o praw ach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. "

Zgodnie z § 9 Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Sierpcu nadanym Uchwałą Rady Powiatu Nr 162.XXVII.2012 z dnia
19 października 2012r. Dyrektor zarządza, reprezentuje SPZZOZ na zewnątrz,
odpowiadając jednoosobowo za jego działalność, zaś zgodnie z § 10 pkt 1) do zadań
Dyrektora należy w szczególności organizowanie pracy SPZZOZ w sposób
zapewniający należyte wykonywanie działalności leczniczej oraz innych zadań
statutowych, w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami,
w zakresie ustalonym zawartymi umowami.

Po wysłuchaniu Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu Pana Roberta Makówki na
posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2020r., Zarząd Powiatu Sierpeckiego uznał, że
przyczyną przewlekłości w udostępnieniu dokumentacji medycznej na wniosek Pana
P.G. był brak nadzoru nad udostępnieniem tej dokumentacji zgodnie z prawem.
Zwłoki w udostępnieniu dokumentacji medycznej na żądanie Pana P.G. nie może
usprawiedliwiać rozbieżność co do zakresu żądania przesłanego w formie
elektronicznej w dniu 20 sierpnia 2020r. i żądania złożonego w formie pisemnej
w dniu 25 sierpnia 2020r. Żądanie z dnia 20 sierpnia 2020r. w sposób jednoznaczny



dotyczyło dokumentacji medycznej z 2005r. oraz karty informacyjnej z leczenia
szpitalnego od 8.07.2005r. do 15.07.2005r. Zgodnie z wymogiem § 70 ust. l
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 roku dokumentacja ta
powinna zostać udostępniona bez zbędnej zwłoki. Rozbieżność co do zakresu
udostępnianej dokumentacji jaka wyniknęła z treści żądania złożonego w formie
pisemnej w dniu 25 sierpnia 2020r., mogła co najwyżej stanowić podstawę podjęcia
dodatkowych czynności wyjaśniających jakich jeszcze innych, poza rokiem 2005,
lat dotyczy żądanie udostępnienia dokumentacji medycznej.

Powyższy brak nadzoru przez Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu stanowi naruszenie
obowiązku pracowniczego uzasadniające zastosowanie kary porządkowej
najłagodniejszego rodzaju tj. upomnienia.

Przy stosowaniu kary Zarząd Powiatu, zgodnie z art. 111 KP brał pod uwagę rodzaj
naruszenia obowiązków pracowniczych skutkujący naruszeniem praw pacjenta
do niezwłocznego uzyskania od podmiotu leczniczego dotyczącej go dokumentacji
medycznej, niezbędnej do podjęcia dalszych badań w poradniach, nieznaczny stopień
winy pracownika wiążący się między innymi z okresem w jakim doszło do
naruszenia obowiązku pracowniczego (okres stanu epidemii spowodowanej wirusem
Sars CoV-2) i dotychczasowy stosunek do pracy Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu.

STARi

Andrzej Słj/w((jnii/Cześnik


