
UCHWAŁA NR II/23/2018
RADY GMINY WALCE

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Kierownika Samodzielnego 
Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Skargę Skarżącej na nienależyte wykonanie zadań przez Kierownika Samodzielnego Publicznego 
Ośrodka Zdrowia w Walcach uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy w zakresie określonym w § 1 zawiera załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do przekazania 
skarżącej zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg, w tym niniejszą uchwałę.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk
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Załącznik do uchwały Nr II/23/2018

Rady Gminy Walce

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Uzasadnienie

 Dnia 26 listopada 2018 r. do Rady Gminy Walce wpłynęła skarga z dnia 21 listopada 2018 r. na 
nienależyte wykonanie zadań przez Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach. 

W skardze Skarżąca podniosła, że badania medyczne prowadzone przez Pana doktora Jacka Czudka były 
prowadzone pobieżnie, przepisane lekarstwa zbyt drogie, nierefundowane, a po ich zaaplikowaniu Skarżąca 
nie doszła do zdrowia.

Następnie Skarżąca wskazała, iż Pan Czudek wystawił zaświadczenie o chorobie córki (tzw. 
„chorobowe”, „L4”) bez wskazywania nr choroby, a na prośbę Skarżącej o uzupełnienie powyższego 
odmówił, zasłaniając się tajemnicą lekarską. Powyższe spowodowało potrzebę wykorzystania urlopu 
bezpłatnego, zamiast chorobowego u niemieckiego pracodawcy.

Skarżąca i Pan doktor Jacek Czudek zostali zaproszeni na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Gminy Walce.

Pan doktor Jacek Czudek wyjaśnił, iż zbadał Skarżącą w sposób wystarczający, wydał diagnozę 
i wystawił receptę na leki, które nie były (i nie są) refundowane, a to ze względu na obowiązujące w tym 
zakresie przepisy. Pan Czudek wyjaśnił także, że zgodnie z przepisami wystawił zaświadczenie o chorobie 
córki Skarżącej bez wskazywania nr choroby, ze względu na tajemnicę lekarską i regulacje, które 
uniemożliwiają powyższe, na wzorze takiego dokumentu. Na druku L4 nie można ujawnić nr choroby. Do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych natomiast wysłał tzw „chorobowe” z adnotacją o nr choroby. Przepisy 
niemieckie natomiast nie są skoordynowane z krajowymi w zakresie przekazywania ww. zaświadczeń do 
Niemieckiego Zakładu Ubezpieczeń.

Skarżąca nie stawiła się na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce.

Mając na względzie powyższy stan faktyczny Rada uznała skargę za bezzasadną.

Rada Gminy nie jest władna do oceny przebiegu czynności badań medycznych, jednakże może odnieść 
się do zarzutu wskazującego, iż Skarżąca nie została wyleczona. W tym zakresie należy uznać, że 
świadczenie usług opieki zdrowotnej polega na wykonaniu czynności starannego działania, a nie na 
wykonaniu dzieła w postaci wyleczenia kogokolwiek. Lekarz nie może więc obiecać, że wyleczy pacjenta, 
natomiast z opisu skargi oraz wyjaśnień Pana Jacka Czudka jednoznacznie wynika, że Pan doktor Jacek 
Czudek czynił właściwe zabiegi, w postaci i zbadania pacjenta i przepisania lekarstw i nie obiecał (bo 
nie mógł) że wyleczy Skarżącą. Tym samym zarzut Skarżącej należy uznać za bezzasadny.

Bezzasadne są również zarzuty Skarżącej w zakresie nieuzupełnienia o nr choroby zaświadczenia 
lekarskiego (tzw. „chorobowego”). Byłoby to sprzeczne z właściwymi w tym zakresie przepisami prawa 
(wzorem zaświadczenia), a także naruszałoby tajemnicę lekarską (art. 40 ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty).

Z uwagi na powyższe, należało stwierdzić, jak w uchwale.
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