
       Uchwała Nr XXXI/626/13 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 lutego 2013 roku  
 
 

w sprawie: uznania za bezskuteczne wezwania, do usunięcia naruszenia interesu prawnego, 

w związku z podjęciem uchwały Nr XXVIII/529/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 listopada 2012 roku, w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu i Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu.  

 
 

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.        

z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z pózn. zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje:  

 

§ 1 

Uznaje się za bezskuteczne wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego Zarządu Regionu 

NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa w związku z podjęciem uchwały                            

Nr XXVIII/529/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2012 roku,              

w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu              

i Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu. 

 

§ 2 

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podlega doręczeniu podmiotowi, o którym mowa w § 1. 

 

§ 3  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

          §4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/626/13 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 lutego 2013 roku 
 

w sprawie: uznania za bezskuteczne wezwania, do usunięcia naruszenia interesu prawnego, 

w związku z podjęciem uchwały Nr XXVIII/529/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 listopada 2012 roku, w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu i Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu.  

 

 

W dniu 26 listopada 2012 roku podjęto uchwałę Nr XXVIII/529/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego, w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny 

w Kaliszu i Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu. Zgodnie z wymogami ustawy o związkach 

zawodowych, projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania odpowiednim podmiotom. Wśród 

nadesłanych odpowiedzi część z nich była negatywna. Na podstawie art. 19 ww. ustawy odrzucono 

stanowiska związków, które negatywnie zaopiniowały projekt uchwały o połączeniu. Wśród nich 

znalazła się opinia Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa, który został 

poinformowany o tym fakcie pisemnie, wraz z uzasadnieniem stanowiska Samorządu Województwa. 

Pismem z dnia 18 stycznia 2013 roku o sygn. L.Dz.28/01/2013 Zarząd Regionu NSZZ 

„Solidarność” Wielkopolska Południowa wezwał Przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego do usunięcia naruszeń prawa, które polegać miały na niewłaściwym przesłaniu 

informacji o odrzuceniu stanowiska związku. Związek uznał, iż przesłana informacja z podpisem 

Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom nie spełnia zadość 

wymogom prawa, wynikających z ustawy o związkach zawodowych i narusza tym samym art. 19   

ust. 3. Uznano także, iż w uchwale SWW z dnia 26 listopada 2012 roku zabrakło zapisu 

upoważniającego do dokonania zmian w Wojewódzkim planie działania systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne, dla województwa wielkopolskiego. 

Zgodnie z art. 90 ust.1 ustawy o samorządzie województwa każdy, czyj interes prawny lub 

uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu 

administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu organu samorządu województwa, 

który wydał przepis, do usunięcia naruszenia – zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego. 

 Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i przepisów prawa uznano, iż nie doszło do 

naruszenia prawa w żadnej z wymienionych sytuacji. 

 Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom wykonując 

swoje zadania działa z upoważnienia i na rzecz Zarządu Województwa Wielkopolskiego, co jest 

wynikiem interpretacji art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa. 

Zgodnie z jego treścią Zarząd Województwa Wielkopolskiego wykonuje swoje zadania między 



innymi przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego. Przesłane do związku zawodowego pismo 

spełniało wszystkie wymagania powołanego art. 19 ust. 3 o związkach zawodowych, zawierało 

stosowne uzasadnienie wraz z informacją o możliwości przedstawienia swojego stanowiska na 

posiedzeniu odpowiedniej komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Uznano zatem, iż pismo 

z dnia 14 listopada 2012 r. o sygn. DZ-I.9024.31.2012 sporządzone przez Departament Ochrony 

Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z podpisem dyrektora Departamentu należy traktować 

tak, jakby zostało doręczone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 Odnosząc się do zarzutu drugiego przedstawionego w piśmie Zarządu Regionu NSZZ 

„Solidarność” Wielkopolska Południowa dotyczącego nie uwzględnienia zapisu upoważniającego do 

dokonania zmian w Wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla 

województwa wielkopolskiego, należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej. Art. 66 oraz art. 67 wymieniają obligatoryjne elementy jakie powinna zawierać 

uchwała o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wśród nich brak jest 

wzmianki o konieczności umieszczenia zapisu dotyczącego wykreślenia zakładu z wojewódzkiego 

planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. W związku z tym nie ma przesłanek do 

stwierdzenia, iż doszło do naruszenia interesu prawnego. 

 Brak wykazania nieprawidłowości prawnych powoduje, iż wezwanie do usunięcia naruszeń 

prawa nie może zostać spełnione. 

   W związku z powyższym, podjęcie powyższej uchwały jest zasadne. 

  

  


