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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/060 – Zakażenia w podmiotach leczniczych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Wiesław Pietrzyk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LKA/255/2017 z dnia 3 października 2017 r. 

[dowód: akta kontroli str. 1-1a] 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (44-200) Rybnik, ul. Kapitana Leopolda 
Janiego 11 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Michał Dudek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku2 

[dowód: akta kontroli str. 2-6] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku 
właściwie sprawował bieżący nadzór sanitarny nad szpitalami znajdującymi się 
w jego obszarze działania4. W strukturze organizacyjnej PSSE wyodrębniono 
komórkę odpowiedzialną za realizację tych zadań. Pracownicy wykonujący  
zadania w ramach nadzoru epidemiologicznego posiadali kwalifikacje zgodne 
z obowiązującymi przepisami. Nadzór epidemiologiczny nad szpitalami, realizowany 
był w szczególności poprzez planowanie i przeprowadzanie corocznych kontroli 
kompleksowych, w trakcie których dokonywano oceny stanu sanitarno-technicznego 
pomieszczeń i urządzeń szpitalnych. Stacja dysponowała ponadto danymi 
liczbowymi o skali zjawiska zakażeń we wszystkich nadzorowanych szpitalach. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Nadzór epidemiologiczny nad szpitalami oraz zakres i kompletność 
danych zbieranych o sytuacji epidemiologicznej 

1. W kontrolowanym okresie nadzór epidemiologiczny nad szpitalami sprawowała, 
wyodrębniona w strukturze organizacyjnej PSSE, w ramach Oddziału Nadzoru, 
Sekcja Epidemiologii5, do zadań której w zakresie epidemiologii należały6 m.in.: 
koordynacja działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, 
zakażeń i zatruć pokarmowych u ludzi; prowadzenie nadzoru nad zgłaszalnością 
przez lekarzy chorób zakaźnych oraz dodatnich wyników badań w kierunku 
biologicznych czynników chorobotwórczych; klasyfikacja i rejestracja zgłoszonych 

                                                      
1 Zwana dalej „PSSE”, lub „Stacją” nr regon 000301813. 
2 Zwany dalej „Powiatowy Inspektor Sanitarny”. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 27 września 2016 r. obowiązki te pełnił 
Edward Waloszek. 
3 Lata 2016-2017 (do dnia zakończenia kontroli). 
4 Zgodnie z §3 pkt 2 Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku, stanowiącego załącznik nr 15  
do zarządzenia nr 370/11 Wojewody Śląskiego z dnia 17 listopada 2011 r., obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat 
rybnicki oraz miasta na prawach powiatu Rybnik i Żory. 
5 Zwana dalej „Sekcją”. 
6 Zadania określone w Regulaminie organizacyjnym Stacji obowiązującym na mocy Zarządzeń PPIS w Rybniku: nr 9/2013 
z 22 maja 2013 r. i nr 9/2016 z 6 lipca 2016 r. 

Ocena ogólna 

Opis stanu 
faktycznego 
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przez lekarzy chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego; 
prowadzenie rejestru chorób zakaźnych, w tym dodatnich wyników laboratoryjnych; 
prowadzenie nadzoru nad postępowaniem przeciwepidemicznym z osobami 
zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie poprzez wdrażanie działań 
przeciwepidemicznych w ogniskach chorób zakaźnych oraz przeprowadzanie 
dochodzeń i wywiadów epidemicznych; przeprowadzanie kontroli przestrzegania 
przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w obiektach 
podmiotów leczniczych.  

[dowód: akta kontroli str. 7-23, 18] 

2. Kwalifikacje pracowników działalności podstawowej zatrudnionych na 
poszczególnych stanowiskach pracy w Sekcji7, tj. wykształcenie, kwalifikacje 
zawodowe, szkolenia oraz staż pracy spełniały wymagania określone w załączniku 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji 
wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-
epidemiologicznej8. Osoby wykonujące czynności kontrolne w ramach 
zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego posiadały upoważnienia wydane 
przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

 [dowód: akta kontroli str. 30-70, 742-743] 

3. Obszarem działania PSSE był powiat rybnicki oraz miasta na prawach powiatu 
Rybnik i Żory9. Stacja obejmowała nadzorem sanitarnym na ww. terenie m.in. cztery 
placówki szpitalne, tj.: 

− Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybniku, Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny nr 310; 

− Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybniku, Państwowy 
Szpital dla Nerwowo I Psychicznie Chorych11; 

− Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o., Szpital Miejski 
w Żorach12; 

− Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o. w Żorach13. 

[dowód: akta kontroli str. 24-29, 71] 

4. W okresie objętym kontrolą pracownicy Sekcji przeprowadzili 30 kontroli  
ww. placówek medycznych, w tym: 

− 13 kontroli spełniania wymagań higienicznych i zdrowotnych w ramach 
bieżącego nadzoru sanitarnego; 

− pięć kontroli w zakresie nadzoru nad działalnością zespołów14 i komitetów 
kontroli zakażeń szpitalnych; 

− osiem kontroli doraźnych w zakresie tzw. opracowania ogniska 
epidemicznego15; 

− cztery kontrole sprawdzające wykonanie decyzji Powiatowego Inspektora 
sanitarnego z lat 2012-2013. 

Zakres powyższych kontroli obejmował tematykę związaną z zapobieganiem 
szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych16, o której mowa m. in. w ustawie z dnia  

                                                      
7 Według stanu na dzień kontroli w Sekcji Epidemiologii zatrudnionych było osiem osób, w tym: Kierownik sekcji (1), starszy 
asystent (1), młodszy asystent (2), starsza pielęgniarka (2), starszy statystyk medyczny (1) i stażystka (1). 
8 Dz.U. Nr 48, poz. 283. 
9 Zgodnie ze statutem PSSE nadanym zarządzeniem nr 370/11 z 17 listopada 2011 r. Wojewody Śląskiego.  
10 Zwany dalej „Szpitalem nr 3”. 
11 Zwany dalej „Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych”. 
12Zwany dalej „Szpitalem Miejskim”.  
13 Zwany dalej „Kliniką Endoskopową”. 
14 Zwanych dalej „ZKZS”. 
15 W ramach opracowania ogniska przeprowadzano m.in. kontrolę doraźną i dochodzenie epidemiologicznego. 
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z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi17.Ponadto: spełnianie wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą18 oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie 
kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych19. 

[dowód: akta kontroli str. 72-76, 77-95, 102-122, 127-180, 283-349] 

W wyniku przeprowadzonych przez Sekcję kontroli ZKZS stwierdzono trzy 
nieprawidłowości w dwóch szpitalach, które dotyczyły: 

− powołania przewodniczącej ZKZS niespełniającej wymagań określonych w § 2 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu 
kontroli zakażeń szpitalnych - w Szpitalu Miejskim20; 

− wyznaczenia, jako przewodniczącego ZKZS lekarza nieposiadającego 
kwalifikacji określonych w §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych oraz braku 
w zespole jednej pielęgniarki lub położnej specjalisty do spraw epidemiologii 
lub higieny epidemiologii, co stanowiło naruszenie art. 15 ust 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o zwalczaniu zakażeń - w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych21. 

W powyższych przypadkach Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie art. 36 
ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej22  
obciążył jednostki karami finansowymi finansowo23. Powiatowy Inspektor Sanitarny 
nie wydał w tych przypadkach decyzji w trybie art. 27 ust. 1 nakazującej usunięcie 
nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, gdyż kierownicy tych jednostek 
skorzystali z możliwości wynikającej z pouczenia zawartego w protokołach z tych 
kontroli i w terminie siedmiu dni od daty doręczenia protokołu przesłali informacje 
o podjęciu działań usuwających nieprawidłowości. I tak: 

− Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w dniu 30 maja 2016 r. poinformował 
PPIS, że poszukuje lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje, a w razie 
niepowodzenia skieruje lekarza mającego pełnić tą funkcję na wymagane 
szkolenie w najbliższym wolnym terminie. Następnie pismem z dnia 19 kwietnia 
2017 r. poinformował o usunięciu nieprawidłowości24; 

− Dyrektor Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych poinformował pismem 
z 6 października 2016 r., że na stronie internetowej Szpitala umieszczono 
ogłoszenie o wakacie na stanowisku przewodniczącego ZKZS i obecnie 

                                                                                                                                       
16 Działania te obejmowały m.in: 1) ocenę ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem świadczeń 
zdrowotnych; 2) monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w zakresie wykonywanych świadczeń; 3) opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom 
i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym dekontaminacji: a) skóry i błon śluzowych lub 
innych tkanek, b) wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, 
wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz powierzchni pomieszczeń i urządzeń; 4) stosowanie 
środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w celu zapobieżenia przeniesieniu na inne osoby biologicznych czynników 
chorobotwórczych. 
17 Dz.U. z 2016 r., poz. 1866 ze zm., zwana dalej „ustawą o zwalczaniu zakażeń”. 
18 Dz.U. poz. 739., zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie wymagań dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą”. 
19 Dz. U. z 2014 r. poz. 746, zwany dalej „rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli 
zakażeń szpitalnych”. 
20 Nieprawidłowość stwierdzona w czasie kontroli w dniu 24 maja 2016 r. protokół kontroli nr 128/125/NS/E/2016. 
21 Nieprawidłowość stwierdzona w czasie kontroli w dniu 30 września 2016 r. protokół kontroli nr 245/125/NS/E/2016. 
22 Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, zwana dalej „ustawą o PIS”. 
23Szpital Miejski decyzją z 7 czerwca 2016 r. (0444/16) PPIS kwotą w wysokości 135 zł, a Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
chorych decyzją z 17 października 2016 r. (0857/16) kwotą w wysokości 102,50 zł 
24 Zarządzenie Dyrektora Szpitala Miejskiego nr 07/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. o powołaniu lekarza na Kierownika ZKZS. 
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przewodniczącym jest Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa oraz, że rozpoczęto 
rekrutację do składu ZKZS pielęgniarki z wymaganymi kwalifikacjami.  

Powiatowy Inspektor Sanitarny wyjaśnił, że „(…) W obu przypadkach zważywszy na 
racjonalność działania, PPIS odstąpił od wydawania decyzji nakazowej przyjmując, 
że poczynione działania przez strony spowodują w najbliższym czasie poprawę 
sytuacji w/w zakresie, PPIS nie stwierdził innych istotnych uchybień w zakresie 
działalności ZKZS, mogących mieć ujemne skutki dla zdrowia publicznego. (…) Fakt 
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości sprawdzony zostanie podczas kontroli 
sanitarnej (kontrole takie odbywają się raz do roku we wszystkich szpitalach, 
w których nadzór sprawuje PPIS), która zostanie przeprowadzona zgodnie z planem 
w 2017r.” 

[dowód: akta kontroli str. 77-101, 84, 102-126, 183] 

W wyniku przeprowadzonych przez Sekcję kontroli w zakresie spełnienia wymagań 
higienicznych i zdrowotnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego stwierdzono 
dziewięć nieprawidłowości w dwóch szpitalach: 

− W Szpitalu nr 3 stwierdzono cztery nieprawidłowości stanowiące naruszenie 
art. 22 ust. 1 ustawy o zwalczaniu zakażeń, które dotyczyły stanu 
technicznego pomieszczeń i urządzeń. Powiatowy Inspektor Sanitarny 
decyzją z dnia 29 marca 2016 r. (w wyniku wszczęcia z urzędu postępowania 
administracyjnego) nakazał usunięcie ww. nieprawidłowości w terminie  
do 15 grudnia 2016 r. oraz decyzją z 30 marca 2016 r.25 obciążył Szpital nr 3 
kwotą w wysokości 105 zł. Na wnioski Dyrektora Szpitala z 14 grudnia  
2016 r. i 28 czerwca 2017 r.26 Powiatowy Inspektor Sanitarny dwukrotnie 
prolongował27 termin usunięcia nieprawidłowości ustalając go do dnia  
30 czerwca 2018 r. 

− W Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych stwierdzono pięć 
nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego pomieszczeń i urządzeń, 
co stanowiło naruszenie art. 22 ust. 1 ustawy o zwalczaniu zakażeń. 
Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją z 9 stycznia 2017 r.28 nakazał 
usunięcie ww. nieprawidłowości w terminie do 31 lipca 2017 r. i do 31 grudnia 
2017 r. oraz decyzją z 9 stycznia 2017 r.29 PPIS obciążył Szpital kwotą  
w wysokości 90 zł. Na wniosek Dyrektora Szpitala z 12 lipca 2017 r. i 18 lipca 
2017 r. Powiatowy Inspektor Sanitarny prolongował30 termin usunięcia 
nieprawidłowości do 31 grudnia 2017 r. 

W ww. wnioskach Dyrektorzy Szpitali, jako przyczynę nieusunięcia 
nieprawidłowości wskazywali na trudną sytuację finansową Szpitali i szeroki 
zakres robót, ponadto informowali w nich o zaawansowaniu prac remontowych31. 

 [dowód: akta kontroli str. 189-192, 193-262, 263-282] 

W okresie objętym kontrolą Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadził cztery 
kontrole sprawdzające wykonanie decyzji wydanych w latach 2012-2013 w: 

− Szpitalu nr 3 - trzy kontrole sprawdzające32 wykonania decyzji z 28 listopada 
2013 r.33 dotyczących usunięcia w terminie do 31 czerwca 2014 r. 

                                                      
25 Nr 0247/16. 
26 Wnioski z dnia 14 grudnia 2016 r. i 28 czerwca 2017 r. 
27 Decyzja z 16 grudnia 2016 r. – termin do dnia 30 czerwca 2017 r. i decyzja z 12 lipca 2017 r. 
28 Nr ONS-E.432.1.2017. 
29 Nr 0008/17. 
30 Decyzja z 24 lipca 2017 r. 
31 W piśmie z 11 września 2017 r. Dyrektor Szpitala poinformował PPIS o usunięciu dwóch nieprawidłowości. 
32 Protokół kontroli nr 7/1215/NS/E/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.; protokół kontroli nr 280/1215/NS/E/2016 z dnia 7 listopada 
2016 r.; protokół kontroli nr 316/1215/NS/E/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. 
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nieprawidłowości34 naruszających art. 22 ust. 1 ustawy o zwalczaniu zakażeń. 
W związku z dużym zakresem robót oraz trudną sytuacją finansową Dyrektor 
Szpitala siedmiokrotnie wystąpił o prolongowanie terminu wykonania decyzji 
informując we wnioskach o postępach prac remontowych. Powiatowy 
Inspektor Sanitarny przychylił się do wszystkich wniosków i wyznaczył 
ostateczny termin wykonania decyzji na dzień 15 grudnia 2016 r.35 W dniu 
20 grudnia 2016 r., po przeprowadzonej kontroli Powiatowy Inspektor 
Sanitarny stwierdził wykonanie decyzji w całości. 

− Szpitalu Miejskim – jedną kontrolę sprawdzającą36 wykonania decyzji 
z 9 listopada 2012 r.37 dotyczącą usunięcia w terminie do 30 czerwca 2013 r. 
nieprawidłowości naruszających art. 22 ust. 1 ustawy o zwalczaniu zakażeń. 
Decyzja dotyczyła m.in. odmalowania ścian i sufitów wszystkich 
pomieszczeń; odnowienia zniszczonej stolarki drzwiowej; wymiany 
zniszczonych listew podłogowych. 

W związku z dużym zakresem robót oraz trudną sytuacją finansową Dyrektor 
Szpitala pięciokrotnie wystąpił o prolongowanie terminu wykonania decyzji 
informując we wnioskach o postępach prac remontowych. Powiatowy 
Inspektor Sanitarny przychylił się do wszystkich wniosków i wyznaczył 
ostateczny termin wykonania decyzji na dzień 30 czerwca 2017 r.38 W dniu  
10 lipca 2017 r., po przeprowadzonej kontroli Powiatowy Inspektor Sanitarny 
stwierdził wykonanie decyzji w całości.  

[dowód: akta kontroli str. 350-363, 364-376] 

W związku z niespełnianiem części wymogów określonych przepisami 
rozporządzenia w sprawie wymagań dla podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą, wszystkie ww. Szpitale posiadały zaopiniowane przez Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego39 programy dostosowania pomieszczeń i urządzeń do 
wymogów przepisów tego rozporządzenia40. Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził 
zgodę na zawarte w tych programach czasowe odstępstwa, które z punktu widzenia 
sanitarnego nie powodowały zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów 
i pracowników szpitali. 

Odstępstwa ujęte w ww. programach wynikały z wydanych przez Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego decyzji41, które dotyczyły m.in. lokalizacji pomieszczeń, 

                                                                                                                                       
33 Decyzja nr ONS-E.432/3-2/13. Wydana na skutek kontroli, której ustalenia opisano w protokole nr 33.1215/NS/E/2013 z dnia 
26 października 2012 r. 
34 Decyzja dotyczyła odmalowania ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń oddziałów: okulistycznego, chorób wewnętrznych I, 
chirurgii ogólnej i naczyniowej, odcinka położniczego i patologii ciąży, oddziału ginekologiczno – położniczego oraz w ciągach 
komunikacyjnych pomiędzy oddziałem i zespołem porodowym oraz odnowienia zniszczonej stolarki drzwiowej w ww. 
oddziałach. 
35 Decyzja z 18 czerwca 2014 r. (ONS/E/432/3-2/14) – zmiana terminu na dzień 31 grudnia 2014 r.; decyzja z 22 grudnia 2014 
r. (ONS/E/432/3-2/13) – zmiana terminu na dzień 31 czerwca 2015 r.; decyzja z 30 czerwca 2015 r. (ONS/E/432/3-2/15) – 
zmiana terminu na dzień 31 października 2015 r.; decyzja z 5 listopada 2015 r. (ONS/E/432/3-2/15) – zmiana terminu na dzień 
31 grudnia 2015 r.; decyzja z 11 lipca 2016 r. (ONS/E/432/3-2/15) – zmiana terminu na dzień 31 października 2016 r.; decyzja 
z 9 listopada 2016 r. (ONS/E/432/3-2/16) – zmiana terminu na dzień 15 grudnia 2016. 
36 Protokół kontroli nr 181/1215/NS/E/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. 
37 Nr ONS/E/432/3-4/13. 
38 Decyzja z 22 kwietnia 2013 r. (ONS/E/432/3-4/12) – zmiana terminu na dzień 28 lutego 2014 r.; decyzja z 25 lutego 2014 r. 
(ONS/E/432/3-4/14) – zmiana terminu na dzień 31 grudnia 2014 r.; decyzja z 5 stycznia 2015 r. (ONS/E/432/3-4/15) – zmiana 
terminu na dzień 31 grudnia 2015 r.; decyzja z 11 stycznia 2016 r. (ONS/E/432/3-4/16) – zmiana terminu na dzień 15 grudnia 
2016 r.; decyzja z 15 grudnia 2016 r. (ONS/E/432/3-4/16) – zmiana terminu na dzień 30 czerwca 2017 r.. 
39 Szpital nr 3 – decyzja z 13 grudnia 2012 r. (ONS/E/4512/1-PD/19/12); Szpital dla Nerwowo i Psychicznie chorych – decyzja 
z 5 grudnia 2012 r. (ONS/E/4512/1-PD/15/12); Szpital Miejski – decyzja z 11 marca 2014 r.; Klinika Endokrynologii – decyzja 
z 12 listopada 2012 r. (ONS/E/4512/1-PD/14/12);  
40 Szpital nr 3 – Program z 2012 r.; Szpital dla Nerwowo i Psychicznie chorych – Program z dnia 12 listopada 2012 r.; Szpital 
Miejski – Program z dnia 18 lutego 2014 r.; Klinika Endokrynologii – Program z dnia 9 listopada 2012 r. 
41 Dla Szpitala nr 3 - decyzja z 17 sierpnia 2012 r. (ONS/E/4512/1-69/12) i z 28 listopada 2012 r. (ONS/E/4512/1-103/12). Dla 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych - decyzja z 20 sierpnia 2012 r. (ONS/E/4512/1-71/12) i z 31 października 2012 r. 
(ONS/E/4512/1-75/12) . Dla Szpitala Miejskiego decyzja z 7 lutego 2012 r. (ONS-E.4512.4.14);.Da Kliniki Endoskopii – decyzja 
z 2 listopada 2012 r. (ONS/E/4512/1-74/12).  
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dostępności do łóżek, odstępów między łóżkami, szerokości pokojów łóżkowych, 
pomieszczeń porządkowych, materiałów z jakich wykonano podłogi, szerokości 
drzwi w pomieszczeniach, instalacji wodnych i oświetleniowych, pokoi dla 
obserwowanych noworodków, śluzy umywalkowo-fartuchowej, zapewnienia izolatki 
w oddziale dziecięcym, odrębnych wózków na terenie centralnej sterylizatorni, 
bezpośredniej obserwacji pacjentów na stanowisku nadzoru pielęgniarskiego.  

 [dowód: akta kontroli str. 377-397, 398-414, 415-445, 446-462, 463-465] 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w odniesieniu do ujawnionych nieprawidłowości42 
wydał dwie decyzje merytoryczne nakazujące ich usunięcie w ustalonym terminie  
i siedem decyzji zmieniających. Ponadto wydał cztery decyzje płatnicze na kwotę 
ogółem 432,50 zł. 

[dowód: akta kontroli str. 98-99, 125-126, 249-251, 255, 259, 269-272, 278, 
351, 366] 

Ostateczne terminy usunięcia pozostałych nieprawidłowości wynikających 
z wydanych decyzji zostały wyznaczone na 31 grudnia 2017 r. i 30 czerwca 2018 r. 

[dowód: akta kontroli str. 100-101, 259, 278, 350-358, 364-372] 

Kierownictwa ww. kontrolowanych jednostek były informowane o ustalonych 
nieprawidłowościach w protokołach z kontroli. Ponadto po stwierdzeniu 
nieprawidłowości w jednostce, każdorazowo informowano pisemnie kierownika 
jednostki o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w tym możliwości 
czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Do ustaleń odnotowanych  
w protokołach nie wniesiono zastrzeżeń lub uwag. 

[dowód: akta kontroli str. 77-82, 96, 102-107, 123, 193-198, 246, 263-267, 268] 

Jak wyjaśnił Powiatowy Inspektor Sanitarny, stwierdzone w toku prowadzonych 
kontroli nieprawidłowości, o których mowa w art. 27 i art. 28 ustawy o PIS, 
nie powodowały według niego bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
ludzi i w związku z tym nie było konieczności zawiadamiania o stwierdzonych 
uchybieniach organu powołanego do sprawowania nadzoru nad tą jednostką. „(…) 
Z uwagi na charakter stwierdzonych nieprawidłowości, które w ocenie Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku nie były uchybieniami istotnymi, 
o których mowa w art. 30 ust. 1 i ust. 4 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku uznał, iż nie ma obowiązku 
powiadomienia o uchybieniach właściwy organ rejestrowy”. 

[dowód: akta kontroli str. 181-184] 

5. W latach 2016-2017 wszystkie nadzorowane Szpitale przekazały do Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego roczne raporty okresowe o bieżącej sytuacji 
epidemiologicznej szpitala wymagane art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy o zwalczaniu 
zakażeń. W 2016 r. wszystkie raporty za 2015 r. zostały złożone zgodnie 
z wymaganym terminem do 15 lutego (§5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów 
zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji 
epidemiologicznej szpitala43) natomiast w 2017 r. Szpital nr 3 i Klinika Endoskopii 
złożyły raporty za 2016 r. z opóźnieniem odpowiednio dwóch i jednego dnia44. 

[dowód: akta kontroli str. 466-480, 481-495] 

                                                      
42 Poza dwoma ww. przypadkami odstąpienia od wydania decyzji merytorycznych. 
43 Dz. U. Nr 294, poz.1741, zwane dalej „rozporządzeniem o czynnikach alarmowych”. 
44 Data wpływu do PPIS -17 i 16 lutego 2017 r. Raporty sporządzone odpowiednio 14 i 13 lutego 2017 r. 
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6. Dyrektorzy Szpitali wywiązywali się z obowiązku wynikającego z art. 14 ust. 1  
pkt 6 ustawy o zwalczaniu zakażeń i zgłaszali Powiatowemu Inspektorowi 
Sanitarnemu (w formie telefonicznej lub email) w ciągu 24 godzin od 
potwierdzonego epidemicznego wzrostu liczby zakażeń szpitalnych (pisemne 
raporty były przekazywane do Stacji w czasie od jednego do pięciu dni od daty 
potwierdzenia epidemiologicznego wzrostu zachorowań). 

W okresie objętym kontrolą siedem z ośmiu raportów z wygaszenia ognisk 
epidemicznych w Szpitalach wpłynęło do Stacji zgodnie z §5 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia o czynnikach alarmowych45 tj. w okresie od trzech do trzydziestu dni 
od daty zakończenia wygaszenia ogniska epidemicznego. Jedno ognisko z 2017 r.46 
nie zostało zakończone z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych badań. 

Ww. raporty były sporządzane w postaci tabel, zgodnie z układem określonym we 
wzorach raportów zawartych w załącznikach nr 2-4 do rozporządzenia w sprawie 
czynników alarmowych. 

 [dowód: akta kontroli str. 496-498, 499-513/b, 514-534, 535-546] 

7. W badanym okresie zgłoszono do Stacji 14 ognisk epidemiologicznych, w tym:  
w 2015 r. sześć47, w 2016 r. zgłoszono dwa ogniska, (w tym jedno ognisko  
w I półroczu) oraz w I półroczu 2017 r. - sześć ognisk. Liczba ognisk zgłoszonych 
w 2016 r. uległa zmniejszeniu i stanowiła 40% ognisk zgłoszonych w 2015 r., 
natomiast liczba ognisk zgłoszonych w I półroczu 2017 r. uległa zwiększeniu 
i stanowiła 600% ognisk zgłoszonych w I półroczu 2016 r. Liczba pacjentów 
zakażonych w tych ogniskach zmalała z 46 osób w 2015 r. do 15 osób w roku  
2016 (spadek o 34%). Odpowiednio wzrosła w I półroczu 2017 r. w porównaniu  
do I półrocza 2016 r. z sześciu do 23 osób, tj. o 383%. 

Ww. informacje Powiatowy Inspektor Sanitarny przekazał do Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach48 odpowiednio 15 stycznia 2016 r.  
za 2015 r. i 16 stycznia 2017 r. za 2016 r. 

[dowód: akta kontroli str. 547-549, 550-556, 557-563] 

W latach 2015-2017 (I półrocze) spośród 17 czynników alarmowych 
odpowiedzialnych za zakażenia szpitalne, wymienionych w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia w sprawie listy czynników alarmowych, 13 wywołało zakażenia 
w nadzorowanych przez Stację szpitalach. W zakażeniach tych dominowały cztery 
czynniki: 

− pałeczki Gram-ujemne Enterobacteriaceae spp. wytwarzające beta-laktamazy 
o rozszerzonym spektrum substratowym (np. ESBL, AMPc, KPC) lub oporne  
na karbapenemy lub inne dwie grupy leków lub polimyksyny – w 2016 r. 
odnotowano 528 zakażeń, co stanowiło 159 % zakażeń odnotowanych w 2015 r. 
(332 zakażenia). W 2017 r. (I półrocze) odnotowano 155 zakażeń, co stanowiło 
102,6 % zakażeń odnotowanych w I półroczu 2016 r. (109); 

− szczepy chorobotwórcze laseczki beztlenowej Clostridium difficile oraz 
wytwarzane przez nie toksyny A i B - w 2016 r. odnotowano 208 zakażeń,  
co stanowiło 110,6 % zakażeń odnotowanych w 2015 r. (188 zakażeń).  
W I półroczu 2017 r. odnotowano 85 zakażeń, co stanowiło 107,6 % zakażeń 
odnotowanych w I półroczu 2016 r. (79); 

                                                      
45 W terminie do 30 dni od daty zakończenia wygaszenia ogniska epidemicznego. 
46 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych - Sprawa z dnia 2 lutego 2017 r. sygn.. ONS-E.476.1.2017 - Mycobacterium 
tuberculosis (Gruźlica) 
47 Jedno ognisko rozpoczęto w 2014 r. a zakończono i wykazano w 2015 r. 
48 Zwana dalej „WSSE”. 
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− pałeczki niefermentujące Acinetobacter spp. oporne na karbapenemy lub inne 
dwie grupy leków lub polimyksyny - w 2016 r. odnotowano 127 zakażeń,  
co stanowiło 129,5 % zakażeń odnotowanych w 2015 r. (98 zakażeń).  
W I półroczu 2017 r. odnotowano 45 zakażeń, co stanowiło 236,8 % zakażeń 
odnotowanych w I półroczu 2016 r. (19); 

− rotawirus (rotavirus) - w 2016 r. odnotowano 46 zakażeń, co stanowiło  
66,7 % zakażeń odnotowanych w 2015 r. (70 zakażeń). W I półroczu 2017 r. 
odnotowano 136 zakażeń, co stanowiło 680 % zakażeń odnotowanych 
w I półroczu 2016 r. (20). 

W 2015 r. ogółem miało miejsce 249 zakażeń szpitalnych sklasyfikowanych 
w 10 czynnikach alarmowych. Sześć ww. zgłoszonych ognisk epidemicznych 
stanowiło 2,4% liczby zakażeń. W 2016 r. odnotowano wzrost liczby zakażeń 
w stosunku do roku poprzedniego o 53% (528 zakażeń) sklasyfikowanych 
w 12 czynnikach alarmowych. Dwa zgłoszone ogniska epidemiczne stanowiły 0,3% 
liczby zakażeń.  W I półroczu 2016 r. odnotowano 112 zakażeń sklasyfikowanych 
w 10 czynnikach alarmowych, zgłoszone w tym okresie 1 ognisko epidemiczne 
stanowiło 0,9% liczby zakażeń. W I półroczu 2017 r. odnotowano wzrost liczby 
zakażeń w odniesieniu do I półrocza 2016 r. o 65% (317 zakażeń) sklasyfikowanych 
w 10 czynnikach alarmowych a zgłoszonych sześć ognisk epidemicznych stanowiło 
1,9% liczby zakażeń.  

W przypadku zgłoszenia przez szpitale wzrostu liczby zachorowań, pracownicy 
Sekcji w trakcie przeprowadzonego dochodzenia epidemiologiczne sprawdzali 
i oceniali m.in. wykonanie badań mikrobiologicznych w kierunku określenia i/lub 
potwierdzenia czynnika etiologicznego zakażenia, rodzaj i skuteczność wdrożonych 
działań prewencyjnych/wprowadzenia reżimu sanitarnego (m.in. izolacja, kohortacja, 
ograniczenie przyjęć, ograniczeniu ruchu chorych), wdrożenia i oceny skuteczności 
procedury prewencji zakażeń dotyczącej stosowania indywidualnych jednorazowych 
środków ochrony osobistej, dezynfekcji, mycia narzędzi i sprzętu medycznego, 
mycia i dezynfekcji powierzchni, wydzielania indywidualnego, drobnego sprzętu 
medycznego dla pacjentów, stosowania preparatów dezynfekcyjnych i antyseptyków 
do rąk, dekontaminacji sprzętu w otoczeniu pacjentów. 

W przypadku pojedynczych zgłoszeń zakażeń wdrożenie ww. elementów było 
sprawdzane w ramach kontroli realizowanych w szpitalach w zakresie bieżącego 
nadzoru sanitarnego oraz nadzoru nad działalnością zespołów i komitetów kontroli 
zakażeń szpitalnych.  

[dowód: akta kontroli str. 557-563, 564-566, 567-590, 591-608, 609-610, 734-843] 

8. Zgodnie z art. 30 ustawy o zwalczaniu zakażeń Powiatowy Inspektor Sanitarny 
prowadził w formie pisemnej Rejestr zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, 
zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków 
stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego dla wszystkich podmiotów 
prowadzących działalność leczniczą na obszarze nadzorowanym przez Stację.  
Ww. rejestr zawierał informacje przekazane w zgłoszeniach lekarzy o podejrzeniu 
lub rozpoznaniu zakażenia lub choroby zakaźnej (w tym przekazywane na drukach 
ZLK-1) oraz informacje wynikające z nadzoru epidemiologicznego. 

W okresie objętym kontrolą Powiatowy Inspektor Sanitarny kierował pisma do 
placówek leczniczych wskazujące m.in. na konieczność terminowego zgłaszania 
chorób zakaźnych. Na podstawie 15 losowo wybranych zgłoszeń ze Szpitala nr 3 
z lat 2015-2017 (z lutego) ustalono, że: 

− w 2015 r. zgodnie z art. 27 ust 1 ustawy o zakażeniach lekarze dokonywali 
zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu 
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z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej na drukach ZLK-1 niezwłocznie,  
tj. nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia takiej informacji; 

− w latach 2016-2017, spośród 10 zgłoszeń, dziewięć wpłynęło do PSSE 
z opóźnieniem, tj. od 2 do 7 dni od daty rozpoznania podejrzenia stwierdzonego 
przez lekarza.  

Powiatowy Inspektor Sanitarny wyjaśnił, że zgłoszenia w 2015 r. były przekazane  
do PSSE faxem, co było natychmiastowe, ale niezgodne z obowiązującymi 
przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.  

Szpital nr 349 wybrał formę przekazywania zgłoszeń poleconą przesyłką pocztową, 
jako jedną z trzech form dopuszczonych w §9 pkt 150 rozporządzenia Ministra 
zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania 
zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby 
zakaźnej51. Ponadto Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził, że „(…) nie ma 
wpływu na realizację (termin dostarczenia przesyłki przez operatora pocztowego do 
nadawcy, (…) analizował wpływające zgłoszenia w porównaniu z datą 
podejrzeń/rozpoznań, i w jego ocenie były podejmowane działania w celu 
poprawienia zgłaszalności przez lekarzy zakażeń i zachorowań na choroby 
zakaźne”.  

[dowód: akta kontroli str. 181-188, 535-546, 611-616, 617-643] 

9. W 2016 r. w Rejestrze odnotowano 2 733 zachorowań na choroby zakaźne, 
zakażenia i zatrucia. W I półroczu 2017 r. odnotowano 2 288 zachorowań 
i w porównaniu z I półroczem 2016 r. nastąpił wzrost zachorowań o 34,4% 
(odnotowano 1 730 zachorowań). W 2016 r. miały miejsce trzy zgony z powodu 
zakażeń i chorób zakaźnych52 a w 2017 r. nie odnotowano takich przypadków.  

 [dowód: akta kontroli str. 181, 184-188, 535-546, 611-617, 618-643, 644-733]  

W każdym przypadku zgłoszenia ogniska epidemicznego Sekcja przeprowadzała 
kontrolę doraźną, w ramach której prowadziła dochodzenie epidemiologiczne w celu 
ustalenia okoliczności zakażenia. W przypadku pięciu ognisk pracownicy Sekcji 
przeprowadzili indywidualny wywiad epidemiologiczny53. Odnośnie pozostałych 
trzech ognisk, zgłoszone choroby54 nie znajdowały się w wykazie zakażeń i chorób 
zakaźnych, w przypadku których dokonywane są zgłoszenia, o których mowa  
w art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o zwalczaniu zakażeń i w związku z tym nie 
przeprowadzono wywiadu. W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

[dowód: akta kontroli str. 734-843, 844-873] 

 

  

                                                      
49 Zgłoszenia z tego szpitala były przedmiotem kontroli NIK. 
50 Pozostałe formy zgłoszenia to w pkt 2) przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci zaszyfrowanej, 
jeżeli pozwalają na to możliwości techniczne nadawcy i odbiorcy, lub pkt 3) przekazuje bezpośrednio osobie upoważnionej  
do ich odbioru za pokwitowaniem - w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zawartych w zgłoszeniu. 
51 Dz.U. z 2013 r., poz.848, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie zgłoszeń choroby zakaźnej”. 
52 Jedna osoba w przedziale wiekowym 50-59 lat – gruźlica płuc; dwie osoby w wieku 60+ - grypa i inne bakteryjne zakaźenie 
jelitowe wywołane przez C difficle.  
53 W dwóch przypadkach zakażenia przewodu pokarmowego Clostridium difficile, w jednym przypadku Gruźlicy i w dwóch 
przypadkach nieżytu żołądkowo – jelitowego spowodowanego przez Rotowirys.  
54 W dwóch przypadkach Świerzbowiec ludzki i w jednym przypadku Enterococus faecjum VRE.  
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10. PSSE nie wykonywała badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia lub 
wykluczenia zachorowań i korzystała w ramach sprawowanego nadzoru nad 
szpitalami z wyników badań zlecanych i przeprowadzanych przez szpitale55.  

[dowód: akta kontroli str. 514-534, 724, 734-843] 

  

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 
 
Katowice, dnia 5 grudnia 2017 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler  
Wiesław Pietrzyk 

Specjalista kontroli państwowej 

 
...................................... 

 
 

  

  

 

                                                      
55 W ramach przeprowadzonych przez Sekcję kontroli doraźnych, na podstawie udostępnionych przez Szpitale badań 
mikrobiologicznych ustalono, że w 2016 r. u 28 pacjentów wykonano badania mikrobiologiczne zlecone przez lekarzy 
w Szpitalach, w których nastąpił wzrost liczby zakażeń. W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono zakażenie 
u 15 pacjentów. W 2017 r. analogicznie: u 17 pacjentów, a potwierdzono zakażenie u 11 pacjentów.  
 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


