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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

Wojewody Lubuskiego 

NK-I.4131.157.2020.AHor 

 z dnia 25 listopada 2020 r. 

 

Sejmik Województwa Lubuskiego 

 

Na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 i 1668) 

stwierdzam nieważność 

 § 1 pkt 1 uchwały Nr XXIV/335/20  Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia  19 

października 2020  r. w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego 

Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.  

 

Uzasadnienie 

Na sesji w dniu  19 października 2020  Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w 

sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 

Pracy w Gorzowie Wlkp. W podstawie prawnej uchwały wskazano przepisy art. 48 ust. 6 pkt 2 lit b 

tiret drugie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z 

późn. zm.), w związku z § 9 ust. 5 pkt 2 lit b Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w 

Gorzowie Wlkp., stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/246/12 Sejmiku Województwa 

Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 r w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi 

Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012 r. poz. 1403, z późn. zm.). 

Wskazana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 27 października 2020 r. 

Zgodnie z jej § 1: Do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w 

Gorzowie Wlkp., wybiera się jako przedstawicieli Sejmiku Województwa Lubuskiego następujące 

osoby: 1) X, 2) X, 3 )X, 4) X, 5) X.  
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W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru pismem z dnia 6 listopada 

2020 r. wystąpił o udzielenie informacji czy wszystkie osoby wybrane do składu Rady Społecznej 

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wyraziły zgodę (ustną, za pomocą 

środków porozumiewania się na odległość np. email)  na wybór do składu ww. Rady, w tym  także 

zgodę następczą, tj. już po podjęciu przedmiotowej uchwały przez Sejmik. Pismem z dnia 10 

listopada 2020 r., znak DZ.II.9022.24.2020, działający z up. Marszałka Województwa Pan Tomasz 

Wróblewski Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubuskiego wyjaśnił, że uzyskano zgodę ustną na powołanie do składu Rady Społecznej 

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. od następujących osób: X. W 

przypadku X, ze względu na problemy telekomunikacyjne, takiej zgody nie uzyskano. 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 

2020 r. poz. 295, z późn. zm) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada 

społeczna, która jest organem: 1) inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego; 2) doradczym 

kierownika. Z ust. 2 pkt 1 przedmiotowego art. wynika, że do zadań rady społecznej należy m.in. 

przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach: a) zbycia aktywów trwałych 

oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, b) związanych z 

przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, c) przyznawania 

kierownikowi nagród, d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem. 

Stosownie zaś do art. 48 ust. 6 pkt 2 lit b tiret drugie ww. ustawy: w skład rady społecznej działającej 

w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, dla którego podmiotem tworzącym jest inny 

podmiot niż określony w pkt 1, wchodzą członkowie przedstawiciele wybrani przez odpowiednio: 

radę gminy lub radę powiatu -  w liczbie określonej przez podmiot tworzący, albo przez 

sejmik  województwa - w liczbie nieprzekraczającej 15 osób, albo przez podmiot  tworzący podmiot 

leczniczy niebędący przedsiębiorcą o ogólnokrajowym lub  ponadwojewódzkim obszarze działania - 

w liczbie nieprzekraczającej 15  osób, w tym po jednym przedstawicielu Naczelnej Rady Lekarskiej 

i  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Natomiast z § 9 ust. 5 pkt 2 lit b Statutu Wojewódzkiego 

Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp., stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/246/12 

Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 r w sprawie nadania statutu 

Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012 

r, poz. 1403, z późn. zm.) wynika, że w skład Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 

Pracy w Gorzowie Wlkp. wchodzi m.in.  5 przedstawicieli wybranych przez Sejmik Województwa 

Lubuskiego. 
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W ocenie organu nadzoru wybór danej osoby do składu rady społecznej podmiotu leczniczego 

musi być z taka osobą uzgodniony. Osoba taka musi niewątpliwie wyrazić zgodę na wybór, a co 

najmniej w sposób wyraźny musi zaakceptować wybór już po podjęciu stosownej uchwały przez 

podmiot wybierający członków rady. Wybór na członka rady społecznej podmiotu leczniczego jest 

bowiem związany z koniecznością podejmowania określonych działań przez taką osobę, m.in. brania 

udziału w pracach rady. Ponieważ w toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru 

ustalił, że Sejmik Województwa Lubuskiego (czy też odpowiednia komórka organizacyjna Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego) nie uzyskała zgody X na wybór do składu Rady 

Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. należało stwierdzić 

nieważność § 1 pkt 1 uchwały Nr XXIV/335/20  Sejmiku Województwa Lubuskiego wybierającego 

X do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.  

Pouczenie:  

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za 

pośrednictwem Wojewody Lubuskiego. 

Zgodnie z art. 82a ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, stwierdzenie przez organ 

nadzoru nieważności uchwały organu samorządu województwa wstrzymuje jej wykonanie z mocy 

prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia 

nadzorczego. 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

Paweł Witt 

Dyrektor  

 Wydziału Nadzoru i Kontroli  
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