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Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w przedmiocie zasadności odwołania Pana prof. dra hab. n. med. Macieja
Szmitkowskiego z funkcji Krajowego Konsultanta w dziedzinie diagnostyki
laboratoryjnej
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych wyraża stanowczy sprzeciw
wobec odwołania prof. Macieja Szmitkowskiego z funkcji konsultanta krajowego
w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej w związku z „nie realizowaniem powierzonych
zadań”. KRDL stoi na stanowisku, że odwołanie w trybie natychmiastowym
dopuszczalne jest wyłącznie w szczególnych przypadkach. Odwołanie z funkcji
w oparciu o dyspozycję art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419), w opinii KRDL
musi zawierać precyzyjne uzasadnienie. Opierając się na judykaturze sądów
administracyjnych należy wskazać, że legalność odwoływania w trybach
szczególnych można oceniać wyłącznie na podstawie okoliczności, które już zostały
wskazane w uzasadnieniu. Minister Zdrowia nie wykazał w jaki sposób – w jego
ocenie – konsultant krajowy „nie realizował powierzonych mu zadań”. Podkreślić
należy, że decyzja o odwołaniu konsultanta krajowego na podstawie art. 7 ust. 2 pkt
2 przedmiotowej ustawy zawiera element uznaniowy pozostawiony ocenie organu,
dlatego wymaga precyzyjnego uzasadnienia zawierającego opis stanu faktycznego
i jego udokumentowania, a także wykazania w czym przejawia się "nie realizowanie
powierzonych zadań”. Powody odwołania winny być dowiedzione i zawarte
w uzasadnieniu. Z treści odwołania powinno bezspornie i konkretnie wynikać na
czym polega "nie realizowanie powierzonych zadań". Brak sporządzenia należytego
uzasadnienia odwołania z funkcji Konsultanta Krajowego uniemożliwia ocenę
przyczyn leżących u podstaw podjęcia takiej decyzji oraz dokonania oceny, co do jej
legalności.
Samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych wyraża głębokie
zaniepokojenie trybem, w jakim Minister Zdrowia odwołał Krajowego Konsultanta.
Sposób ten budzi uzasadnioną wątpliwość co do legalności podjętych decyzji.
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych oczekuje od Ministra Zdrowia
uzasadnienia decyzji odwołania prof. Maciej Szmitkowskiego z funkcji oraz będzie
podejmował decyzje dotyczące diagnostyki laboratoryjnej zgodnie z przepisami
prawa.
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