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Bieżąca sytuacja w Szpitalu
Zarząd Województwa na bieżąco monitoruje sytuację w Klinicznym Szpitalu
Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie – i omawia ją podczas co tygodniowych
posiedzeń. Zarząd wydał również w tej sprawie dwa komunikaty prasowe w dniach
1 i 8 grudnia br., które dostępne są na stronie internatowej Samorządu.
Podczas posiedzenia Zarządu w dniu 3 grudnia Pan Janusz Ławiński, p.o. Dyrektora Klinicznego
Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie, osobiście przestawił aktualną sytuację w Szpitalu,
a dodatkowo w dniu 4 grudnia br. miało miejsce spotkanie zarządu województwa z rektorem
Uniwersytetu Rzeszowskiego podczas, którego także omówiono sytuację w Szpitalu.
W związku z rozwiązaniem przez Szpital wszystkich trzech umów zawartych z dr hab.
n. med. Krzysztofem Gutkowskim, prof. UR, (tj.: o wykonywaniu funkcji pełniącego obowiązki
zastępcy dyrektora ds. klinicznych i lecznictwa, o kierowanie Kliniką Gastroenterologii
i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, o udzielenie zamówienia na świadczenia
zdrowotne z zakresu chorób wewnętrznych i gastroenterologii) podczas posiedzenia Zarządu
w dniu 8 grudnia 2020 r. Pan Janusz Ławiński, p.o. Dyrektor Klinicznego Szpitala
Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, wraz z zastępcą, Panem Markiem
Wiater, ponownie osobiście oraz na piśmie przedstawili aktualną sytuację w jednostce.
Z przedstawionych informacji wynika, że Szpital w chwili obecnej funkcjonuje prawidłowo.
Ciągłość świadczeń zdrowotnych pozostaje w pełni zachowana. Szpital zatrudnia wielu wysoko
wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, którzy
dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia jak najlepszej opieki pacjentom.
W dniu 10 grudnia br. odbyło się także posiedzenie Zarządu Województwa z udziałem prof.
Gutkowskiego.

Zmiany kierownictwa Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1
im. Fryderyk Chopina w Rzeszowie
W związku z wakatem na stanowisku dyrektora Szpitala podjęto uchwałę
Nr XIX/335/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Klinicznego Szpitala
Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
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Nieprzewidziane okoliczności – śmierć dotychczasowego pełniącego obowiązki dyrektora
Szpitala, Pana Tadeusza Pióro, oraz wybuch pandemii koronawirusa SARS- CoV – 2 odsunęły
w czasie przeprowadzenie postępowania konkursowego.
Dnia 10 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę
Nr 143/3221/20 powierzając pełnienie obowiązków dyrektora Klinicznego Szpitala
Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie Panu Krzysztofowi Gutkowskiemu.
Dnia 15.04.2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchylił powyższą uchwałę i podjął
uchwałę Nr 144/3231/20 powierzając pełnienie obowiązków dyrektora Klinicznego Szpitala
Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie Panu Markowi Wiaterowi na czas
usprawiedliwionej nieobecności dotychczasowego pełniącego obowiązki dyrektora.
Następnie w dniu 22 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę
Nr 147/3277/20 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Klinicznego Szpitala
Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie przez Pana Marka Wiater.
W dniu 22 września br. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę
Nr 205/4126/20 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Klinicznego Szpitala
Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. W wyniku przeprowadzonego
postępowania konkursowego, podczas posiedzenia komisji konkursowej w dniu
23 października br., dokonano wyboru kandydatury Pana Marka Wiater na stanowisko
dyrektora Szpitala. Po upływie 14 dni przewidzianych przepisami na składanie odwołań –
wobec ich braku – komisja przedstawiła kandydaturę Pana Marka Wiater Zarządowi
Województwa.
W dniu 27 listopada br. Pan Marek Wiater oddał się do dyspozycji Zarządu Województwa
Podkarpackiego przedkładając stosowne pismo w tej sprawie, a w dniu 30 listopada wycofał
swoją kandydaturę na stanowisko dyrektora Szpitala w zakończonym postępowaniu
konkrusowym.
Wobec powyższego w dniu 30 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął
uchwałę Nr 227/4507/20 w sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie przez Pana
Marka Wiater i Uchwałą Nr 227/4508/20 powierzył pełnienie obowiązków dyrektora
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie Panu dr n.med.
Januszowi Ławińskiemu, dotychczasowemu kierownikowi Kliniki Urologii i Urologii
Onkologicznej. Przekazanie obowiązków nowemu dyrektorowi miało miejsce w dniu
1 grudnia br. w siedzibie Szpitala w obecności kierowników klinik szpitala.
W najbliższym czasie planowane jest ponowne ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
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Posiedzenia Komisji Sejmikowych
W dniu 18.09.2020 r. prof. Krzysztof Gutkowski złożył do Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki
Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku
Województwa Podkarpackiego wnioski o przeprowadzenie kontroli trybu odsady stanowisk
kierowników klinik Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Onkologii Klinicznej w Klinicznym
Szpitalu Wojewódzkim Nr 1. Zauważyć należy jednak fakt, że przedmiotowe pismo powinno
być adresowane w pierwszej kolejności do Zarządu Województwa, który ma kompetencje
w tym zakresie.
W dniu 25.09.2020 odbyło się posiedzenia Komisji Zdrowia, podczas którego wstępnie
omówiono zagadnienia poruszane w pismach prof. Gutkowskiego.
W dniu 8 października Marszałek Województwa przekazał do Komisji Ochrony Zdrowia,
Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia
Sejmiku Województwa Podkarpackiego pismo z wyjaśnieniami w tej sprawie. Informował
w nim o dwukrotnych osobistych spotkaniach z lekarzami Kliniki Chirurgii Ogólnej
i Onkologicznej, a także dwukrotnym spotkaniu z Rektorem oraz Prorektorem ds. Kolegium
Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przekazał także informację o oczekiwaniu na
wyjaśnienia Dyrektora M.Wiater, od których uzależniona była decyzja Zarządu Województwa
o ewentualnym przeprowadzeniu kontroli w zakresie prawidłowości ogłaszania konkursów
i obsady stanowisk kierowników klinik oraz wskazywał na potrzebę zmian zapisów umowy
o udostępnienie jednostek organizacyjnych szpitala zawartej pomiędzy Uniwersytetem
Rzeszowskim a Szpitalami.
W dniu 15.10.2020 r. odbyło się połączone posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia,
Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, którego tematem było omówienie powyższych
spraw. W gronie członków komisji oraz zaproszonych gości szeroko omówiono ten temat.
W dniu 23 października 2020 r. Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej
i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego podczas kolejnego posiedzenia
i omawiania sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 podjęła stanowiska w sprawie
wniosków o:




sporządzenie nowych umów o udostępnianie jednostek organizacyjnych podmiotów
leczniczych zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a wojewódzkimi
podmiotami leczniczymi – w dniu 26 listopada br. przekazano pismo z obszernymi
wyjaśnieniami w tej sprawie,
przedstawienie raportu z nadzoru i przeprowadzonych kontroli z wizytacji dotyczącej
wykonania programów naprawczych i stopnia ich realizacji przez jednostki podległe –
szpitale, w których dokonano restrukturyzacji zadłużenia i zawarto umowy z Bankiem
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Gospodarstwa Krajowego – w dniu 30 listopada br. przekazano do Komisji raport
w tej sprawie,
przeprowadzenie kontroli w zakresie ogłaszania, powoływania, odwoływania oraz
zatrudniania ordynatorów, kierowników oddziałów i pozostałej kadry zarządzającej
wynikającej z przepisów z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) – wniosek w trakcie realizacji.

Kontrola w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina
w Rzeszowie
Z uwagi na szereg rozbieżności we wpływających pismach informujących o sytuacjach
w szpitalnych klinikach - Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Klinice Onkologii Klinicznej
oraz Klinice Okulistyki – Zarząd podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia kontroli
mającej na celu merytoryczną ocenę poruszanych spraw w oparciu o dowody i aktualny stan
prawny.
Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 20 października 2020 r. podjął uchwałę
Nr 212/4293/20 w sprawie przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Klinicznym Szpitalu
Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Kontrola rozpoczęła się w dniu
16 listopada 2020 r., planowo powinna zakończyć się w dniu 18 grudnia 2020r.
Zakres kontroli, zgodnie z deklaracją Marszałka Województwa, został skonsultowany
w dn. 5 listopada br. z Przewodniczącą sejmikowej Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki
Prorodzinnej i Społecznej. W związku z prośbą Pani Przewodniczącej, przedstawioną podczas
tego spotkania sporządzono opinię prawną odpowiadającą na pytanie czy w skład zespołu
kontrolującego powołanego przez Zarząd Województwa do przeprowadzenia kontroli
w nadzorowanym podmiocie leczniczym może wchodzić radny Sejmiku Województwa. Opinię
przekazano Pani Przewodniczącej w dniu 26 listopada br.
Ostatecznie kontrolą objęty został okres bieżącego roku, a szczegółowy plan kontroli
obejmuje:







sposób przeprowadzania konkursów na stanowiska kierowników jednostek klinicznych
tj. kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz kierownika Kliniki Onkologii
Klinicznej
ocenę zgodności postępowania z zapisami umowy o udostępnienie jednostek
organizacyjnych Szpitala w przypadku obsady stanowisk kierowników ww. Klinik
analizę sytuacji w Klinice Okulistyki w oparciu o weryfikację informacji zawartych w
pismach personelu Kliniki oraz doniesieniach medialnych
politykę kadrową związaną z obsadzaniem stanowisk kierowników Klinik Szpitala oraz
udzielenia im zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych
postępowanie z dokumentami zawierającymi dane i informacje medyczne.
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W dniu 10 grudnia br. Zarząd Województwa zapoznał się z informacja nt. stopnia realizacji
programu kontroli w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie.
Zespołowi kontrolnemu na bieżąco przekazywana jest wpływająca korespondencja
dotycząca problemów w zakresie kontroli celem weryfikowania zawartych w nich nowych
informacji. W przypadku stwierdzenia, że przekazane informacje wykraczają poza zakres
przedmiotowy kontroli jak również czasookres z nim związany, zostanie podjęta decyzja
o rozszerzeniu prowadzonej kontroli lub o rozpoczęciu odrębnego postępowania kontrolnego
z nowym zakresem.
Po zakończeniu kontroli, sporządzeniu i zatwierdzeniu protokołu pokontrolnego stosowne
informacje i wnioski zostaną przekazane zainteresowanym stronom.

Zmiany kadrowe w Klinikach Szpitala
Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Szpitala, w oparciu o art. 49 i 91 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oddziałem
klinicznym (jednostką organizacyjną wykonującą działalność dydaktyczną i badawczą) kieruje
lekarz kierujący lub ordynator. W przypadku gdy kliniką kieruje lekarz kierujący nie
przeprowadza się konkursu na to stanowisko i możliwe jest zawarcie umowy cywilnoprawnej.
W przypadku ordynatora oddziału przeprowadza się konkurs w oparciu o art.49 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Konkurs ogłasza dyrektor. Z wybranym
kandydatem zawiera się umowę o pracę.
W oparciu o obowiązujące przepisy oraz statut Uniwersytetu Rzeszowskiego Prorektor
ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie ogłasza konkursy
otwarte na funkcję Kierowników poszczególnych Klinik w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim
im. Fryderyka Chopina Nr 1 w Rzeszowie.
W wyniku przeprowadzanego postępowania komisja konkursowa w składzie: Prorektor
ds. Kolegium Nauk Medycznych, dyrektor podmiotu leczniczego lub osoba zarządzająca
podmiotem leczniczym oraz osoba reprezentująca tą samą lub pokrewną dyscyplinę naukową
posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, dokonuje wyboru kandydata
na stanowisko kierownika Kliniki.
W oparciu o obowiązującą umowę o udostępnianie jednostek organizacyjnych Szpitala
zawartą z Uniwersytetem Rzeszowskim dyrektor szpitala zawiera stosowną umowę
z wybranym kandydatem na kierowanie kliniką.
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Umowa pomiędzy wojewódzkimi podmiotami leczniczymi
a Uniwersytetem Rzeszowskim
Istotnym elementem działalności Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1
im. Fryderyk Chopina w Rzeszowie jest działalność dydaktyczna i naukowa prowadzona przy
współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim w obszarze kształcenia w zawodach medycznych.
Współpraca ta odbywa się w oparciu o umowę o udostępnianie jednostek organizacyjnych
Szpitala zawartą z Uniwersytetem Rzeszowskim.
Analizując aktualnie obowiązującą umowę o udostępnianie jednostek organizacyjnych
podmiotów leczniczych zawartą pomiędzy wojewódzkim jednostkami a Uniwersytetem
Rzeszowskim dostrzeżono pilną potrzebę uregulowania na nowo zasad współpracy w zakresie
kształcenia w zawodach medycznych. Potrzeba ta jest podyktowana m.in.: zmieniającymi się
uwarunkowaniami prawnymi, potrzebą uregulowania sytuacji nadzwyczajnych jak obecna
sytuacja pandemii, rosnącymi kosztami działalności podmiotu leczniczego, sugestiami
i propozycjami zmian zgłaszanymi przez dyrektorów wojewódzkich podmiotów leczniczych.
Rekomendacje do wprowadzenia zmian do umów o udostępnianie jednostek
organizacyjnych podmiotów leczniczych zawartych pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim, a
wojewódzkimi podmiotami leczniczymi w celu realizacji zadań polegających na kształceniu
przed i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych i promocją zdrowia, zawierają się następujących obszarach:














wspólnego ogłaszania postępowań konkursowych na kierowników klinik,
inicjowania postępowania konkursowego zarówno przez szpital jak i uniwersytet,
wspólnego ustalenia kryteriów dla kandydatów przystępujących do konkursu,
wymagania opinii samorządu lekarskiego właściwego dla kandydata,
rozszerzenia składu komisji konkursowej,
zmiany i urealnienia kwestii finansowania procesu kształcenia,
doprecyzowania zasad dotyczących użyczenia sprzętu zarówno należącego do
szpitala jak i do uniwersytetu,
doprecyzowania zasad korzystania z pomieszczeń należących do szpitala,
doprecyzowania umowy ubezpieczeniowej i zabezpieczenia wszystkich kwestii,
a w szczególności wzajemnego naprawienia szkód,
doprecyzowania zapisów dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych zarówno
w szpitalach wojewódzkich jak i poza nimi,
doprecyzowania zapisów dotyczących przedstawiania harmonogramu zajęć, listy
studentów jak i kadry biorącej udział w procesie kształcenia przy jednoczesnej
kontroli terminowości obiegu tych dokumentów,
doprecyzowania zapisów dotyczących uprawnień kontrolnych każdej ze stron,
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powołania koordynatora ds. realizacji umowy, którego zadaniem miałoby być
czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem umowy poprzez realizacje funkcji
kontrolnej względem stron umowy oraz informacyjnej względem podmiotu
tworzącego jakim jest Województwo Podkarpackie,
objęcia zakresem umowy wszystkich kierunków medycznych, dla których
prowadzone są zajęcia ze studentami jak również wszystkich form zajęć
dydaktycznych.

Ze względu na dużą ilość obszarów jakie wymagają zmiany zaproponowano, aby
stosowne umowy pomiędzy klinicznymi szpitalami wojewódzkimi, a Uniwersytetem
Rzeszowskim zostały zawarte w formule nowych umów, a nie aneksów. Proponuje się
zawarcie stosownego porozumienia mającego na celu rozwiązanie obowiązujących umów
i zawarcie nowych umów uwzględniających interes każdej ze stron. W opinii Zarządu taka
formuła pozwoli utrzymać przejrzystość łączącej strony relacji.
Proponowane zmiany i wprowadzenie w życie stosownych rozwiązań w powyższych
zakresach ma na celu sprawniejszą organizację i koordynację procesu dydaktycznego na
terenie podmiotów leczniczych, co przyczyni się w dłuższej perspektywie do rozwoju
i podniesienia poziomu jakości kształcenia przyszłych specjalistów różnych dziedzin
medycznych. Proponowane zmiany przyczynią się także do podniesienia prestiżu zarówno
Uniwersytetu, jako ośrodka dydaktycznego, jak i podmiotu leczniczego, jako ośrodka
klinicznego, a w konsekwencji całego Województwa Podkarpackiego.
Uniwersytet Rzeszowski przyjął przekazane przez Zarząd Województwa rekomendacje
kierunkowych zmian. Trwają prace z udziałem Uniwersytetu, Zarządu Województwa oraz
jednostek leczniczych nad uniwersalnymi ramami nowej umowy.
Propozycje kierunkowych zmian do umowy były przedmiotem długiej i rzeczowej
dyskusji Zarządu Województwa i dyrektorów wojewódzkich podmiotów leczniczych, których
dotyczy współpraca z Uniwersytetem w ramach dedykowanego tej sprawie posiedzenia
Zarządu w dniu 20 listopada br. Ponadto tego samego dnia odbyło się robocze spotkanie
z udziałem Zarządu Województwa, dyrektorów jednostek oraz radców prawnych zarówno ze
strony Urzędu Marszałkowskiego, jak i ww. jednostek. Podczas spotkania szczegółowo
omówiono uwagi zgłaszane przez dyrektorów oraz rekomendacje Zarządu i przedstawiono
propozycję trybu prac nad wzorem umowy.
W dniu 23 listopada br. z inicjatywy Marszałka Województwa odbyło się pierwsze
spotkanie z Uniwersytetem Rzeszowskim mające na celu bezpośrednią konsultację
przedstawionych wcześniej propozycji kierunkowych zmian do umowy. Strony omówiły
i zaakceptowały kierunki zmian oraz ustaliły tryb wspólnej pracy nad umową. W ramach
przyjętego trybu Urząd Marszałkowski odpowiada za opracowanie w konsultacji z jednostkami
leczniczymi ram uniwersalnej umowy uwzględniających zmiany i nowe regulacje we
wskazanych obszarach. Zgodnie z ustaleniami wstępny szkic umowy został przekazany
bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski do Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po odniesieniu się
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do zaproponowanych zmian zostaną zorganizowane kolejne spotkania z udziałem ww. stron
mające na celu ostateczne doprecyzowanie ram umowy. Zapisy szczególne dla relacji
pomiędzy podmiotem leczniczym a Uniwersytetem zostaną doprecyzowane bezpośrednio
pomiędzy nimi. Ustalono, że prace nad nowym brzmieniem umowy powinny zakończyć się do
końca bieżącego roku. Wskazane jest, aby nowa umowa obowiązywała od kolejnego semestru
akademickiego. Strony zgodziły się także, że dokument w nowym brzmieniu będzie
odpowiednio aktualizowany w oparciu o zmieniające się potrzeby stron i będzie wiązać
Uniwersytet Rzeszowski oraz podmioty lecznicze do czasu utworzenia Szpitala
Uniwersyteckiego na terenie województwa podkarpackiego.
Przygotowany projekt umowy jest aktualnie szeroko konsultowany – został wysłany do
Uniwersytetu Rzeszowskiego, do Członków Zarządu oraz dyrektorów wojewódzkich
podmiotów leczniczych, których dotyczy współpraca z Uniwersytetem celem wniesienia uwag.
W dniu 11 grudnia br. planowane jest spotkanie z dyrektorami wojewódzkich podmiotów
leczniczych, podczas którego zostaną omówione zgłoszone uwagi, a następnie zostanie
zorganizowane spotkanie z władzami Uniwersytetu celem dalszego kontynuowania prac nad nowym
kształtem umowy.
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