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PROTOKÓŁ 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

z posiedzenia 2/14 w dniu 19 grudnia 2014 roku 
 

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w Sali nr 3.  
Lista obecności członków Komisji, lista zaproszonych gości oraz uchwała z posiedzenia  
w załączeniu. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1200 zakończyło o godz. 1245.  
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Dariusz Byczkowski. 
 
Porządek obrad: 

1. Badanie uzupełnienia przesłanego w dniu 4 grudnia 2014 r. do skargi Pana Marka 

Labusa na działalność Zarządu Województwa Opolskiego, w sprawie uchybień          

w procedurze organizacji konkursu na stanowisko dyrektora WCM w roku 2011 oraz 

uchybień w procedurze organizacji konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ nad 

Matką i Dzieckiem w Opolu ogłoszonym w maju 2014 r., 

2. Przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wyników postępowania 

wyjaśniającego w sprawie zbadania skargi na działalność Zarządu Województwa 

Opolskiego, 

3. Sprawy róŜne.  

 

Przewodniczący Komisji Dariusz Byczkowski przywitał członków komisji oraz zaproszonych 

gości. Komisja przyjęła jednogłośnie porządek obrad posiedzenia. 

 

 Ad. 1. Badanie uzupełnienia przesłanego w dniu 4 grudnia 2014 r. do skargi Pana Marka 

Labusa na działalność Zarządu Województwa Opolskiego. 

 

Dariusz Byczkowski – członkowie komisji otrzymali treść złoŜonego uzupełnienia wraz 

załącznikami do skargi drogą elektroniczną w dniu 12 grudnia 2014 r., oraz odpowiedź 

Wicemarszałka Województwa na złoŜone uzupełnienie w dniu 18 grudnia 2014 r., proszę Panią 

Irenę Barczyk Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej o przedstawienie wyjaśnień 

oraz merytoryczne ustosunkowanie się do zarzutów zawartych  w uzupełnieniu do skargi. 

Irena Barczyk – Pan Marek Labus w złoŜonym uzupełnieniu powołuje się na przeprowadzenie 

kontroli doraźnej mającej na celu sprawdzić prawidłowość postępowania konkursowego na 

stanowisko Dyrektora Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką 
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i Dzieckiem w Opolu przeprowadzonego przez komisję konkursową. Kontrola ta została 

przeprowadzona po zapoznaniu się z zarzutami uzasadniającymi wniosek Klubu Radnych PSL. 

W związku z tym, Pan Marek Labus ma wątpliwości, dlaczego w przypadku złoŜenia przez 

niego wniosku o uniewaŜnienie procedury konkursowej taka komisja nie została powołana.  

W roku 2011 była inna rzeczywistość prawna, na podstawie zapisów ustawy o zakładach opieki 

zdrowotnej, wtedy kiedy był przeprowadzany konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego 

Centrum Medycznego nie było obowiązku przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zarząd Województwa Opolskiego miał 

moŜliwość wyboru tj., przeprowadzenie konkursu, albo powołanie dyrektora bez 

przeprowadzenia procedury konkursowej. Ze względu na to, Ŝe Wojewódzkie Centrum 

Medyczne jest jednostką strategiczną w Województwie Opolskiem, Zarząd Województwa 

Opolskiego podjął decyzję o przeprowadzeniu otwartego konkursu na to stanowisko.  

 Pan Marek Labus kwestionuje podstawę prawną na podstawie której konkurs został w roku 

2011 przeprowadzony. Zdaniem Pana Marka Labusa procedura konkursowa na stanowisko 

dyrektora powinna być przeprowadzona według ówczesnego Rozporządzenia z 1998 r. 

Owszem to Rozporządzenie było obligatoryjne, ale wtedy np., gdy istniała konieczność 

przeprowadzenia przez organ załoŜycielski procedury konkursowej na stanowisko zastępcy 

dyrektora ds. lecznictwa, wtedy kiedy dyrektor w SP ZOZ nie był lekarzem. Natomiast  

w przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania konkursowego na stanowisko 

dyrektora istniała moŜliwość skorzystania z zapisów tego Rozporządzenia, ale nie był to wymóg 

obligatoryjny. PowyŜsze potwierdza takŜe uzyskana interpretacja z Ministerstwa Zdrowia. 

Następną kwestią, którą Pan Labus porusza to nie powołanie komisji doraźnej przez Zarząd 

Województwa Opolskiego w 2011 r. do sprawdzenia i oceny formalnej, prawidłowości całej 

procedury przeprowadzenia konkursu. Chciałam tutaj zaznaczyć, Ŝe Pan Marek Labus nie 

złoŜył w 2011 r. wniosku o uniewaŜnienie konkursu, lecz jedynie było to pismo, w którym pytał 

Marszałka i Zarządu, dlaczego jego kandydatura została odrzucona na I etapie, czyli w trakcie 

oceny formalnej. TakŜe, nie był to wniosek o uniewaŜnienie konkursu tylko pismo, na które 

ówczesny Pan Marszałek Józef Sebesta i równocześnie przewodniczący komisji konkursowej 

udzielił odpowiedzi. Pan Marek Labus nie został dopuszczony do II etapu konkursu bo nie 

spełniał wymogów formalnych określonych przez komisję konkursową. 
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Roman Kolek Wicemarszałek Województwa Opolskiego – Pan Marek Labus nie spełnił 

wymogu pracy 3 lata na stanowisku kierowniczym.  W związku z czym nie spełnił warunku 

określonego przez komisję konkursową. 

Irena Barczyk – Poza tym stanowiska kierownicze były liczone podwójnie np. w tym samym 

czasie praca w dwóch miejscach na stanowiskach kierowniczych, co nie mogło być 

uwzględnione przez komisję konkursową. Czy w kwestii procedury konkursowej na stanowisko 

dyrektora WCM przeprowadzonej w 2011 r. są jeszcze jakieś pytania czy wątpliwości? 

Zbigniew Ziółko członek komisji – ja mam takie pytanie typu chronologicznego, czy to pismo, 

które przysłał Pan Labus to juŜ było po tym, jak otrzymał odpowiedź od Wojewody, czy to było 

niezaleŜne? 

Irena Barczyk –  Odpowiedź od Wojewody Pan Marek Labus otrzymał na początku 

października 2014 r., czyli uzupełnienie do skargi złoŜonej do Komisji Rewizyjnej było po piśmie 

otrzymanym od Wojewody. 

 Zbigniew Ziółko – Rozumiem, czyli jest to w dalszym ciągu kwestionowanie zarówno opinii 

prawników Wojewody Opolskiego, Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, oraz prawników 

Urzędu Marszałkowskiego. 

Irena Barczyk – Czy kwestię procedury konkursowej na stanowisko dyrektora WCM mamy juŜ 

jasno przedstawioną i omówioną?  

Zbigniew Ziółko – Tak,  

Irena Barczyk – W związku z tym, wrócę do drugiej części pisma, czyli do konkursu na 

stanowisko dyrektora SS ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu, który był ogłoszony  

i przeprowadzony w roku bieŜącym. Pan Labus wskazuje na kwestie związane z procedurą 

przeprowadzania weryfikacji dokumentów, czyli wskazuje, Ŝe Zarząd w dniu 1 kwietnia 2014 r. 

podjął decyzję o powołaniu komisji doraźnej, która sprawdziła formalny przebieg prawidłowości 

procedur realizowanych przez komisję konkursową, a na wniosek Pana Labusa, który złoŜył  

o uniewaŜnienie konkursu, bo tym razem złoŜył Pan Labus taki wniosek zgodnie  

z § 8 Rozporządzenia z roku 2012 o uniewaŜnienie procedury konkursowej, nie została 

powołana taka komisja. W związku z tym chciałam zaznaczyć, Ŝe w Ŝadnym przepisie prawa 

nie jest uregulowana procedura rozpatrywania wniosku o stwierdzenie niewaŜności 

postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora SP ZOZ. W związku z powyŜszym 

Zarząd na wniosek Pana Marka Labusa o uniewaŜnienia procedury konkursowej 
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przeprowadzonej w 2014 r. przeprowadził  weryfikację wszelkich dokumentów. Weryfikacja ta 

była przeprowadzona przez radców prawnych Urzędu Marszałkowskiego, którzy nie dopatrzyli 

się Ŝadnych przesłanek określonych w § 8 Rozporządzenia, które umoŜliwiałyby uniewaŜnienie 

procedury konkursowej. Opinia radców prawnych, Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej  

i komisji konkursowej była jednoznaczna. Sprawa ta była przedmiotem obrad na posiedzeniu 

Zarządu Województwa Opolskiego w dniu 15 lipca w obecności radcy prawnego urzędu.  

śadny postulat zgłoszony przez Pana Marka Labusa nie został potwierdzony i uwzględniony 

jako przesłanka ku temu, Ŝeby moŜna było uniewaŜnić procedurę konkursową. Tutaj chciałabym 

jasno zaznaczyć, Ŝe w przypadku rozpatrywania wniosku o uniewaŜnienie procedury 

konkursowej nie ma obowiązku kaŜdorazowo powołania komisji doraźnej do sprawdzenia 

prawidłowości przeprowadzenia procedury konkursowej. Taką metodą jest takŜe weryfikacja 

dokumentów, opinia radców prawnych, komisji konkursowej i Departamentu Zdrowia i Polityki 

Społecznej. Ponadto w dniu 15 lipca Zarząd po zapoznaniu się z przedstawionymi opiniami nie 

dopatrzył się Ŝadnych nieścisłości czy uchybień, które stanowiłyby podstawę do powołania 

doraźnej komisji, celem przeprowadzenia kontroli czy uniewaŜnienie konkursu. Pan Marek 

Labus w mojej ocenie uwaŜa, Ŝe skoro na wniosek PSL-u o uniewaŜnienie konkursu została 

powołana komisja doraźna, to na złoŜony przez Marka Labusa wniosek taka komisja takŜe 

powinna być przez Zarząd Województwa Opolskiego powołana. Kontrola doraźna jest tylko 

jedną z metod weryfikacji prawidłowości postępowania. Weryfikacja dokumentów na wniosek 

złoŜony przez radnych klubu PSL dawała podstawy do stwierdzenia, iŜ mogły wystąpić  

w procedurze konkursowej przesłanki skutkujące uniewaŜnienie procedury konkursowej 

określonej w § 8 Rozporządzenia. W związku z tym Zarząd podjął decyzję o powołaniu doraźnej 

komisji mającej na celu sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonej procedury konkursowej. 

Komisja stwierdziła, Ŝe w ogłoszeniu o konkursie brak było adresu jednostki oraz to, Ŝe został 

dopuszczony do drugiego etapu konkursu przez komisję konkursową kandydat, który złoŜył 

oświadczenie o niekaralności a nie zaświadczenie jak zostało to określone w rozporządzeniu.  

W związku z tymi dwoma uchybieniami, które komisja doraźna stwierdziła naleŜało uniewaŜnić 

procedurą konkursową. 

Herbert Czaja członek komisji – ja z Panem Przewodniczącym juŜ od kilku spotkań 

analizujemy skargi Pana Labusa i zawsze są zarzuty, Ŝe to my i Zarząd nie mamy racji.  

UwaŜam, Ŝe prawda jest po stronie Zarządu, czy mamy kwestionować opinię prawników Urzędu 
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Marszałkowskiego, Wojewody równieŜ. Jako komisja, moglibyśmy sięgnąć po jeszcze 

ekspertyzy z zewnątrz, ale to nonsens.  

Dariusz Byczkowski – w związku z wysłuchaniem opinii, proponuję o przegłosowanie 

stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wyników postępowania wyjaśniającego w sprawie 

zbadania skargi na działalność Zarządu Województwa, uznając skargę za bezzasadną.  

Proszę o podniesienie ręki kto jest za.  

*Członkowie Komisji jednogłośnie / 4 głosami za/uznali skargę za bezzasadną. 
 

Dariusz Byczkowski – Dziękuję. 

 

 Członkowie komisji zostali poinformowani, iŜ w dniu 15 grudnia 2014 r. wpłynęła ponowna 

skarga Pana Marka Labusa na działalności Zarządu Województwa ws. nadzoru właścicielskiego 

Członkowie Komisji otrzymali do zapoznania się treść skargi wraz z załącznikami. 

 
 
 
 
                                                                  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
 

 
                                                                                                Dariusz Byczkowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Kula 


