
UCHWAŁA Nr XLVII/ 336/2018 
Rady Powiatu Mieleckiego 

z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie skargi z dnia 12 czerwca 2018 roku

Działając na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
0 samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 995 j oraz art. 229 pkt. 4
1 art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1257)

Rada Powiatu Mieleckiego 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się skargę z dnia 12 czerwca 2018 r. na Dyrektora Szpitala Specjalistycznego 
im. E. Biernackiego w Mielcu złożoną przez .................................. za zasadną w części 
dotyczącej braku niezwłocznego zawiadomienia skarżącego o śmierci jego matki z przyczyn 
wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 2. Uznaje się skargę określoną w § 1 za bezzasadną w pozostałej części z przyczyn
wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego do zawiadomienia 
skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do uchwały w sprawie skargi z dnia 12 czerwca 2018 roku

Pismem z dnia 12 czerwca 2018 r. ................................wystąpił ze skargą na Dyrektora 
Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu. Przedmiotem skargi byl brak 
niezwłocznego zawiadomienia skarżącego o śmierci jego matki ( będącej pacjentką szpitala ) 
oraz procedur stosowanych przez szpital w przypadku śmierci pacjenta związanych 
z wydaniem zwłok.

Pismem z dnia 3 lipca 2018 r. ( data wpływu 10 lipca 2018 r, ) Dyrektor Szpitala udzielił 
odpowiedzi na skargę przedstawiając szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie. Brak 
niezwłocznego zawiadomienia rodziny zmarłej pacjentki uzasadniony został błędnym 
numerem telefonu podanym w jej karcie. Dyrektor odniósł się także do pozostałych zarzutów 
przedstawionych w skardze związanych z procedurą wydawania zwłok.

Z uwagi na fakt, iż skarżący przesłał swoją skargę jednocześnie do Ministerstwa Zdrowia, 
pismem z dnia 13 lipca 2018 r. ( data wpływu 20 lipca 2018 r. ) Ministerstwo Zdrowia 
przekazało skargę, zgodnie z właściwością Radzie Powiatu Mieleckiego.

W dniu 11 września 2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
oraz Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Mieleckiego, w którym 
uczestniczył min. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu 
Pan Leszek Kwaśniewski. Po zapoznaniu się z materiałem przedmiotowej sprawy 
i dodatkowymi wyjaśnieniami udzielonymi na posiedzeniu przez Dyrektora, Komisje uznały, 
iż skarga jest zasadna w części dotyczącej braku niezwłocznego zawiadomienia skarżącego
0 śmierci jego matki. Brak możliwości kontaktu telefonicznego z rodziną zmarłej pacjentki 
( nawet spowodowany podaniem błędnego numeru telefonu) powinien spowodować podjęcie 
innych działań umożliwiających niezwłoczny kontakt z jej rodziną np. poprzez Policję,

W pozostałych kwestiach podniesionych w skardze brak jest podstaw do uznania, iż doszło 
do naruszenia procedur związanych z wydawaniem zwłok po śmierci pacjenta.

Mając na uwadze powyższe skargę uznaje się za zasadną w części dotyczącej braku 
niezwłocznego zawiadomienia skarżącego o śmierci jego matki oraz za bezzasadną 
w pozostałej części.

Z uwagi na uznanie zasadności skargi, w zakresie braku niezwłocznego powiadomienia 
rodziny o śmierci pacjenta zaleca się zmianę procedur w tym zakresie ( niezwłoczny kontakt 
z Policją) w celu uniknięcia wystąpienia w przyszłości podobnych zdarzeń.

Poucza się skarżących o treści art. 239 §1 kodeksu postępowania administracyjnego:

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną
1 jej bezzasadność wykazano 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. A
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