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Wielce szanowny Panie Rektorze,
Piszę do Pana w ten sposób, ponieważ praktycznie na 

żaden mój list jaki do pana wysłałem w ostatnim czasie 

pan nie odpowiedział. Ogłoszono konkurs, nie wiadomo 

dlaczego, nie wiadomo na jakich oparto kryteriach, nie 

wiadomo też jaki jest jego pełny, ostateczny wynik. 

W związku z powyższym, proszę odpowiedzieć na 

następujące pytania: 



1. Po co odbył konkurs na stanowisko kierownika mojej 
kliniki? Klinika działa dobrze, ma dobre wyniki w zakresie badań 

naukowych i dydaktyki. Dobre wyniki jako jednostka szpitalna lecząca 

chorych ludzi. Za osiem miesięcy osiągam wiek 
emerytalny. Wielu profesorów przechodziło na emeryturę w ostatnich 

latach, ale chyba po raz pierwszy w historii naszej uczelni wykonano taki 
ruch jak w odniesieniu do mnie - zmuszono mnie do konkurowania z 
pięcioma doktorami habilitowanymi którzy uzyskali swoje tytuły w czasie 
kiedy byłem jej kierownikiem. 



2. Wybierano kierownika pionu naukowo-badawczego. Mój dorobek 

naukowy był najwyższy spośród wszystkich kandydatów. Liczba cytowań

moich prac była prawdopodobnie wyższa niż wszystkich moich 

konkurentów razem wziętych. Na przesłuchanie każdego z kandydatów 

poświęcono 30 minut, potem odbyła się narada komisji która trwała 30-

40 minut i ogłoszono nieprzychylny dla mnie wynik. Czy nie ma 

żadnych zastrzeżeń władz uczelni do formalnej strony 

przeprowadzenia konkursu? 



3. Po pozbawieniu mnie w powyższym postępowaniu stanowiska 

kierownika kliniki, a nawet dzień wcześniej. JM Rektor pozbawił mnie 

stanowiska kierownika katedry, przy nominacji którą posiadałem do roku 

2024. Dlaczego taki pośpiech?



4. Dlaczego konkurs na stanowisko kierownika Kliniki ogłoszono 
dokładnie tego samego dnia w którym ukazał się w prasie 
(Gazeta Zawsze Pomorze) mój znany dość powszechnie 
artykuł zatytułowany „Kto ma ich krew na rękach” dotyczących 
zgonów nadmiarowych spowodowanych błędami w organizacji 
opieki zdrowotnej w naszym kraju w trakcie trwania pandemii 
COVID-19?. 



5. Co Pan, będąc Rektorem GUMed, a więc organem 

założycielskim UCK, a więc okresowym właścicielem 

tego szpitala, uczynił aby uchronić chorych 

kardiologicznych przed ograniczeniami narzuconymi 

przez władze w celu walki z mitycznym zagrożeniem 

jakim wydaje się być pandemia COVID-19?. 



6. Rząd działa na podstawie danych od ekspertów. Pan jako szef 

KRAUMu jest takim ekspertem. Co Pan zrobił, jako taki ekspert i 

jeszcze do tego kardiolog aby poinformować polityków, że 

skutkiem narzuconych przez władze w trakcie Pandemii 

COVID-19 restrykcji może być wzrost umieralności chorych 

kardiologicznych. 



7. Czy otrzymywał Pan jakieś informacje jakie działania podjął 

pomorski Konsultant wojewódzki ds. kardiologii prof. Marcin 

Fijałkowski w walce z nadmiarowymi zgonami, jakich było 

prawdopodobnie  w naszym województwie bardzo dużo. Prof. Fijałkowski jest 

Pana pracownikiem więc macie prawdopodobnie stały kontakt? 



8. Przeczytałem 4 stronicowy wniosek z posiedzenia komisji konkursowej. W imieniu 

Rektora podpisał go prof. Jacek Bigda-przewodniczący komisji konkursowej. We 

wniosku tym na stronie trzeciej padają zdania że powodem ogłoszenia konkursu 

było odstawanie jednostki od średniej krajowej a nawet średniej wojewódzkiej  w 

zakresie wykonywanych procedur. Moim zdaniem to nieprawda. W ripoście mogę 

zdeklarować, że nie mogliśmy odstawać od żadnych średnich. Można łatwo sprawdzić  

jaką kwotę przyznanego nam na  ryczałtu w kolejnych  latach 2021, 2020,2019  klinika 

wykonała. Jest to 100-120% przyznanej nam kwoty. Regularnie przekraczamy 

przyznany ryczałt i odstajemy od średnich? To niemożliwe.   Ponieważ zarzut 

stanowiący część dokumentacji konkursowej jest wyjątkowo nieprzyjemny, a w moim 

odczuciu  nawet obrzydliwy proszę o rozwinięcie podanej w cytowanym wniosku 

myśli. O jakich średnich komisja rozmawiała?. Skąd otrzymała te informacje?. Kto je 

firmował jako wiarygodne? Jeżeli stanowią one główny argument dyskredytowania 

mojej osoby jako szefa jednostki ja muszę znać odpowiedzi na zawarte w tym punkcie 

pytania.



Pozdrawiam uprzejmie

Prof. dr hab. Grzegorz Raczak


