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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/065 – Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych w latach 2013-20151 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Piotr Stupienko – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 97522 z dnia 14 września 2015 r.  

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 12, 12-100 Szczytno 
(dalej: „ZOZ” lub „Szpital”).  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Beata Kostrzewa – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie od 9 sierpnia 
2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli2 w szpitalu przestrzegano standardów opieki 
okołoporodowej, określonych w rozporządzeniu w sprawie standardów opieki 
okołoporodowej3. Zapewniono bowiem, przeszkolony w zakresie ww. standardów, 
wykwalifikowany i odpowiednio liczny personel medyczny. Spełniano także warunki 
dotyczące pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej do świadczenia opieki 
okołoporodowej, wymagane dla oddziału położniczego. Interwencje medyczne 
podczas porodów stosowano jedynie w uzasadnionych medycznie przypadkach4.  
Nie dokumentowano jednak niektórych wykonanych podczas porodów czynności,  
do czego Szpital był zobowiązany. W Szpitalu nie wypełniono również obowiązku 
ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, wymaganych  
w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej5.   

NIK zwraca również uwagę na występujące przypadki udzielania świadczeń 
medycznych przez lekarzy w wymiarze przekraczającym 24 godziny6. W ocenie Izby 

                                                      
1 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do dnia 27 listopada 2015 r. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki  
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania 
medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą 
w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 1100). 
4 Ustaleń tych dokonano na próbie obejmującej 100 losowo wybranych przypadków spośród ogółem 1.439 
porodów w latach 2013-2015 (do końca września). 
5 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.). Sposób 
ustalania tych norm określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu 
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1545), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 
6 Stwierdzono m.in. sprawowanie dyżurów przez lekarzy oddziałowych w 10 przypadkach przez 3 doby  
(72 godziny) bez przerwy i  8 przypadków sprawowania dyżurów przez 2 doby bez przerwy (24 godziny).  
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fakt ten może wpływać na jakość świadczonych usług medycznych. Ponadto,  
w badanym latach, odnotowano wyższy niż zalecany przez Światową Organizację 
Zdrowia (dalej: „WHO”), wskaźnik porodów rozwiązanych w drodze cesarskiego 
cięcia. Wskaźnik ten przekraczał bowiem 40 %, a zalecany przez WHO jego poziom 
wynosi 10-15%. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego do udzielania 
świadczeń zdrowotnych 

1.1. Do Szpitala (o pierwszym stopniu referencyjności), w latach 2013-2015 (do końca 
września) na Oddział Położniczo-Ginekologiczny (dalej: „Oddział Położniczy”) przyjęto 
łącznie 1.999 pacjentek (w tym 768 w 2013 r., 720 w 2014 r. i 511 pacjentek w 2015 
r.), tj. o 540 mniej pacjentek niż w latach 2010-20127. 

W związku z malejącą liczbą pacjentek przyjmowanych na Oddział Położniczy, 
malała też liczba porodów. W latach 2013-2015 (do końca września) wyniosła ona 
łącznie 1.439, w tym 546 w 2013 r., 525 w 2014 r. i 368 w 2015 r. W porównywanym 
okresie 2010-2012, odnotowano łącznie 1.883 porody, w tym 690 w 2010 r.,  
624 w 2011 r. i 569 porodów w 2012 r.  

W badanym okresie malała liczba porodów fizjologicznych8, rosła natomiast liczba 
porodów w drodze cesarskiego cięcia. Odnotowano bowiem 187 porodów w drodze 
cesarskiego cięcia w 2010 r. (27,1% porodów ogółem), 206 w 2011 r. (33,01%), 225 
w 2012 r. (39,5%), 222 w 2013 r. (40,7%), 211 w 2014 r. (40,2%) i 169 (45,9%) do 
końca września 2015 r.  

Liczba noworodków żywo urodzonych wynosiła 691 w 2010 r., 627 w 2011 r.,  
577 w 2012 r., 551  w 2013 r., 522 w 2014 r. i 368 do końca września 2015 r.  
W badanym okresie nie wystąpiły przypadki zgonów kobiet i noworodków związanych 
z porodem9, wystąpiło natomiast pięć przypadków obumarcia przedporodowego ciąży 
przed przybyciem do Szpitala (pacjentki przyjęte do szpitala z ciążą obumarłą),  
tj. dwa przypadki w 2011 r. i trzy przypadki w 2015 r. 

W latach 2010-2015 w ZOZ nie wystąpiły porody zakończone wykorzystaniem 
kleszczy, wystąpiły natomiast porody z użyciem vacuum – łącznie 24 przypadki,  
w tym w cztery w 2013 r., 12 w 2014 r. i osiem w do końca września 2015 r.10 

ZOZ nie przyjmował pacjentek w związku z porodem z innych szpitali, wystąpiły 
natomiast przypadki przekazywania ciężarnych w związku z porodem do innych 
szpitali: 22 przypadki w 2010 r., pięć przypadków w 2011 r., 12 w 2012 r., cztery  
w 2013 r., 13 w 2014 r. i sześć do końca września 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

1.1.1. W latach 2013-2015 w Szpitalu podmioty zewnętrzne przeprowadziły łącznie  
28 kontroli (7 w 2013 r., 13 w 2014 r. i 8 w 2015 r.), z których pięć związanych było  
z tematyką niniejszej kontroli NIK, tj.: 

                                                      
7 W latach 2010-2012 przyjęto na Oddział Położniczy łącznie 2.536 pacjentek, w tym 926 w 2010 r.,  
830 w 2011 r. i 783 pacjentek w 2012 r. 
8 W 2010 r. odnotowano 503 porody fizjologiczne, 418 w 2011 r., 344 w 2012 r., 320 w 2013 r., 302 w 2014 r.  
i 191 porodów fizjologicznych do końca września 2015 r. 
9 Ostatni przypadek zgonu okołoporodowego noworodka odnotowano w ZOZ 6 lat temu (przypadek skrajnego 
wcześniactwa), natomiast ostatni przypadek zgonu okołoporodowego matki odnotowano 25 lat temu. 
10 Do końca 2012 r. ZOZ nie gromadził danych dotyczących porodów z użyciem vacuum. 
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• 2013 r. – kontrola przeprowadzona przez Warmińsko-Mazurskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie (dalej: 
„Inspektora Sanitarny”), dotycząca warunków higieniczno-sanitarnych jakie 
powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenie w których 
udzielane są świadczenia zdrowotne w celu zapobiegania powstawaniu chorób, 
w tym chorób zakaźnych. W wyniku przeprowadzonej kontroli, w zakresie  
położnictwa i ginekologii, nie stwierdzono nieprawidłowości i nie sformułowano 
zaleceń pokontrolnych. 

• 2014 r. – kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami 
określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz z danymi 
zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
przeprowadzona przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 
(dalej: „Urząd Wojewódzki”). W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność 
ZOZ oceniona została pozytywnie z nieprawidłowościami, w tym dotyczącymi 
położnictwa i ginekologii11.  

• 2015 r.: 
− dwie kontrole, które dotyczyły warunków higieniczno-sanitarnych oddziałów 

szpitalnych i zespołu ratownictwa medycznego oraz realizacji Programu 
Szczepień w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i Noworodkowym. Zostały 
one przeprowadzone przez Inspektorat Sanitarny w Olsztynie, a w ich wyniku 
nie stwierdzono nieprawidłowości i nie sformułowano zaleceń pokontrolnych  
w zakresie  położnictwa i ginekologii. 

− kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami 
określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie 
położnictwa i ginekologii, neonatologii i pediatrii, przeprowadzona przez Urząd 
Wojewódzki z udziałem konsultantów wojewódzkich m.in. z dziedziny 
ginekologii, położnictwa i neonatologii. W wyniku kontroli stwierdzono 
nieprawidłowości m.in. w zakresie niekompletności dokumentacji medycznej12  
i w związku z tym zalecono sporządzanie i prowadzenie tej dokumentacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zalecono również doposażenie Bloku 
Operacyjnego przede wszystkim w monitor gazów anentetycznych, monitor 
złącza nerwowo-mięśniowego oraz kapnograf. 

W dniu 27 lipca 2015 r. Dyrektor ZOZ poinformowała organ kontrolujący m.in., 
że Ordynator Oddziału Położniczego złożył oświadczenie, że dokumentacja 
medyczna w przypadku jej braku zostanie uzupełniona, a opisy rozszerzone.  
W rozpoznaniu po cięciach cesarskich wpisywana będzie skala Apgar,  
a w protokołach operacyjnych czas trwania zabiegów. Poinformowano również 
o trwającym przetargu na zakup nowego aparatu do znieczuleń z pełnym 

                                                      
11 Nieprawidłowości dotyczące ginekologii i położnictwa polegały na niezgodności tablic informacyjnych 
dotyczących Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, z zapisami w księdze rejestrowej – wskazano, że Oddział 
Położniczo-Ginekologiczny mieści się na dwóch kondygnacjach budynku szpitalnego - Oddział Położniczy  
na I kondygnacji, a Oddział Ginekologiczny na II kondygnacji. Jednakże przy wejściu na Oddział Położniczy 
zamieszczono tablicę informacyjną „Oddział Położniczo-Noworodkowy”, a przy wejściu na Oddział 
Ginekologiczny zamieszczono tablicę „Oddział Ginekologiczny”. W związku z powyższym wydano zalecenie 
pokontrolne obligujące ZOZ do dostosowania struktury organizacyjnej w zakresie nazewnictwa komórki 
organizacyjnej pn. Oddział Położniczo-Ginekologiczny do zapisów zawartych w księdze rejestrowej. Zalecenie 
pokontrolne zostało wykonane. 
12 W dokumentacji medycznej stwierdzono brak  m.in. formularza planu opieki okołoporodowej, świadomej zgody 
pacjenta na przeprowadzenie leczenia i proponowany zakres postepowania po szczegółowym omówieniu istoty 
schorzenia, zgody na cięcie cesarskie z podpisem lekarza, który przeprowadził rozmowę na temat warunków  
i wskazań oraz kwalifikował do rozwiązania ciąży drogą cesarskiego cięcia. Ustalono również brak informacji, 
która winna się znaleźć w protokołach operacyjnych: o wskazaniu do zabiegu lub cięcia cesarskiego, 
wykonanego zakresu operacji, rozpoznania końcowego, godziny przeprowadzenia zabiegu, nazwiska operatora, 
a przypadku cesarskiego cięcia również o danych urodzonego noworodka (waga, pkt Apgar).  
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wyposażeniem oraz o planowanym zakupie urządzenia do zwiotczania mięśni, 
komory grzewczej do płynów infuzyjnych oraz defibrylatora. 

W trakcie trwania niniejszej kontroli NIK, zakończone zostały postępowania 
przetargowe na dostawę ww. sprzętu medycznego, a ZOZ oczekiwał na 
realizację zawartych umów.  

(dowód: akta kontroli str. 6-8) 

1.1.2. W latach 2013-2015 na Oddziale Położniczym nie doszło do zakażeń 
wewnątrzszpitalnych. Stwierdzono bowiem, że na Oddziale tym stosowano ogólne 
zasady postępowania epidemiologicznego, opisane w instrukcjach zapobiegania 
zakażeniom, opracowanych na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym 
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi13. 
Oprócz tego opieka nad noworodkiem i położnicą podlegała odrębnym zasadom 
epidemiologicznym, w których elementami zapobiegania zakażeniom w położnictwie 
były standardy określone w rozporządzeniu w sprawie standardów opieki 
okołoporodowej. Polegały one m.in. na: 

− badaniu mikrobiologicznym w kierunku GBS, tj. badaniu przesiewowym  
u każdej kobiety rodzącej (w tym badaniu w kierunku kolonizacji GBS14), 
wykonanym przed porodem i u każdego noworodka w pierwszych minutach 
życia (100% hospitalizacji),  

− stosowaniu antybiotykoterapii okołoporodowej dla kobiet rodzących z GBS(+) 
oraz antybiotykoterapii okołoporodowa kobiet bez wyników badań w ciąży  
w tym kierunku, 

− przebywaniu noworodka w bliskim kontakcie z matką od pierwszych chwil 
życia (pokoje łóżkowe w systemie matka+dziecko),   

− stosowaniu sterylnych jednorazowych zestawów bielizny dla noworodków, 
− możliwości fizycznej izolacji osób podejrzanych o zakażenie (izolatka  

w strukturze Oddziału Położniczego), 
− braku nadmiernego zagęszczenia pacjentek (średnio1-2 porody/ dobę), 
− krótkim pobycie matki i noworodka w oddziale (3-5 dni), 
− naturalnym karmieniu noworodka (mlekiem matki). 

(dowód: akta kontroli str. 9-20) 

1.2. W latach 2013-2015 (do końca września) w Oddziale Położniczym zapewniono 
personel medyczny w liczbie określonej w rozporządzeniach w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego15. Ustalono bowiem,  
że zatrudnionych było średnio ośmiu lekarzy, w tym siedmiu lekarzy ginekologów-
położników (sześciu posiadało II stopień specjalizacji, a jeden lekarz posiadał  
I stopień specjalizacji) oraz jednego lekarza neonatologa (II stopień specjalizacji). 
Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych wykazane były w umowie zawartej  
z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej: „NFZ”). 

(dowód: akta kontroli str. 21-63) 

1.2.1. W badanych latach w ZOZ spełniony był standard stałej obecności 
anestezjologa w lokalizacji, określony w rozporządzeniach Ministra Zdrowia  
w sprawie w sprawie świadczeń gwarantowanych. Stwierdzono bowiem, że w ZOZ 

                                                      
13 Dz. U. Nr 234, poz. 1570. 
14 Badanie przesiewowe na obecność paciorkowców z grupy B. 
15 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  
z dnia 29 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1082 ze zm.) i 22 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1520 
ze zm.). 
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zatrudniano pięciu anestezjologów (na Bloku Operacyjnym i Oddziale Intensywnej 
Terapii).  

W ZOZ nie zatrudniano natomiast anestezjologów w Oddziale Położniczym.  
W związku z powyższym pacjentki nie miały możliwości korzystania ze znieczulenia 
zewnątrzoponowego w trakcie porodu naturalnego. Według Dyrektor ZOZ, 
spowodowane to było brakiem wystarczającej liczby zatrudnionych lekarzy 
anestezjologów. Zatrudnieni w ZOZ lekarze anestezjolodzy obsługiwali Blok 
Operacyjny oraz Oddział Intensywnej Terapii. Anestezjolodzy ci, w zakresie 
położnictwa poza operacjami planowymi, ratującymi życie i cesarskim cięciami nie 
byli w stanie wykonywać znieczuleń zewnątrzoponowych, a podejmowane przez ZOZ 
próby zatrudnienia dodatkowych anestezjologów były bezskuteczne.  

(dowód: akta kontroli str. 64-69,305-306) 

1.2.2. Badanie w zakresie czasu pracy lekarzy zatrudnionych w Oddziale Położniczo-
Ginekologicznym w wytypowanych do kontroli miesiącach lipiec i sierpień w latach  
2013-2015 wykazało, że wystąpiły przypadki sprawowania dyżurów przez lekarzy:  
3 doby bez przerwy (łącznie 72 godziny) -  8 przypadków oraz 2 doby bez przerwy 
(48 godziny) - 10 przypadków. Dotyczyło to trzech lekarzy zatrudnionych w ZOZ  
na podstawie kontraktów obejmujących jedynie wykonywanie dyżurów oraz jednego 
lekarza zatrudnionego na kontrakcie obejmującym podstawową ordynację oraz 
dyżury. 

Według Dyrektora ZOZ, dyżury, które trwają bez przerwy co najmniej 2 lub 3 doby 
dotyczą z reguły weekendów lub świąt, kiedy obciążenie pracą w Oddziale 
Położniczo–Ginekologicznym jest zdecydowanie mniejsze. Ze względu na obsadę 
kadrową lekarzy w tym oddziale, ZOZ musi korzystać z usług lekarzy zatrudnionych 
na kontraktach dotyczących tylko wykonywania dyżurów. Lekarze ci przyjeżdżają  
z innych miejscowości i związku z tym są zainteresowani większą liczbą godzin 
dyżurowych. Przez większą część dyżuru lekarze ci mogą spać i wypoczywać, 
wzywani są tylko w przypadkach tego wymagających. Statystycznie rzecz biorąc 
średnia porodów w szpitalu wynosi niecałe 1,5 porodu na dobę tak więc lekarz ma 
czas na dyżurze wypocząć, a taka forma ustawienia dyżurów nie godzi  
w bezpieczeństwo rodzących pacjentek.  

Organizacja pracy przyjęta w ZOZ jest wypadkową sytuacji finansowej Szpitala  
i związanych z tym utrudnień związanych z zatrudnieniem dodatkowego personelu 
medycznego. Niemniej, w ocenie NIK, zasadnym byłoby podjęcie takich działań 
organizacyjnych aby ograniczyć przypadki wykonywania przez lekarzy dyżurów  
w wymiarze przekraczającym 24 godziny. 

(dowód: akta kontroli str. 70-79,308-313) 

1.2.3. Personel medyczny Oddziału Położniczego był przeszkolony w zakresie 
standardów opieki okołoporodowej. Wiedzę o obowiązujących standardach opieki 
okołoporodowej personel uzyskiwał poprzez samokształcenie, uczestniczenie  
w szkoleniach wewnątrzszpitalnych i zewnętrznych, kursach kwalifikacyjnych  
i podstawowych oraz konferencjach, na których poruszane były m.in. zagadnienia 
związane z tematyką standardów opieki okołoporodowej, prawidłowego odżywiania 
kobiet w ciąży i karmienia piersią, pielęgniarstwa noworodków i położnych.  

Szpital nie finansował bezpośrednio szkoleń personelu z powodu braku środków na 
ten cel. Jedyna formą dofinansowania były pełnopłatne urlopy szkoleniowe. Według 
Dyrektor ZOZ, przyjęto praktykę, że pracownik sam wyszukiwał szkolenia,  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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a następnie zwracał się z wnioskiem o udzielenie urlopu szkoleniowego. Urlop był 
udzielany w oparciu o umowę zawieraną z pracownikiem.  

W latach 2013-2015 z urlopów takich skorzystali wszyscy lekarze oraz 13 położnych 
spośród 18 zatrudnionych16.  

(dowód: akta kontroli str. 80,91,286-295,300-302) 

1.3. W wyniku oględzin Izby przyjęć, Bloku porodowego oraz sal położnic ustalono, 
że spełniały one warunki dotyczące pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej do 
świadczenia opieki okołoporodowej, określone dla oddziału położniczego  
w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych  
z zakresu leczenia szpitalnego oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych 
wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą17. Ustalono m.in., że: 

• Pacjentki zgłaszające się do porodu miały możliwość podjazdu samochodem 
pod drzwi szpitala, a na pierwsze piętro, gdzie znajdował się Oddział 
Położniczy, prócz schodów istniała również możliwość skorzystania z windy.  

• Jednym z wyodrębnionych pomieszczeń Oddziału Położniczego była Izba 
przyjęć, gdzie pacjentki miały możliwość przebrania się (w sposób 
nieskrępowany) i skorzystania z umywalki. Izba przyjęć wyposażona była  
w aparat do mierzenia tętna płodu).  

• Blok porodowy, do którego wchodziło się przez śluzę umywalkowo-fartuchową, 
składał się z trzech jednoosobowych sal porodowych z łazienkami 
wyposażonymi w prysznice, w tym jedna dodatkowo w wannę.  Sale porodowe 
wyposażone były w trzy łóżka, w tym dwa umożliwiające poród  
w pozycji siedzącej. Oprócz tego sale te wyposażone były w stołeczki 
porodowe, materace, worki sako i piłki oraz wymaganą aparaturę medyczną 
(m.in. kolposkop, amnioskop, aparat KTG i kardiomonitor).  

• W skład Oddziału Położniczego wchodził również blok operacyjny  
i wyodrębniona sala do cięć cesarskich. 

• Dziewięć sal położnic, urządzonych zostało systemie  „matka z dzieckiem”,  
tj. tzw. „rooming in”. Spośród tych sal, 4 były pojedyncze zaś  5 -  
przeznaczonych było dla dwóch matek (w tym jedna sala septyczna, 
wyodrębniona dla matek gorączkujących lub z zakażeniem. Wszystkie sale 
wyposażone były w urządzenia umożliwiające mycie i pielęgnację noworodków, 
a także w umywalki z ciepłą i zimną wodą, lustra, dozowniki mydła w płynie  
i środków dezynfekujących uruchamianych bez kontaktu z dłonią, pojemniki  
z ręcznikami jednorazowymi i pojemniki na zużyte ręczniki. Wejście do sali 
septycznej poprzedzone było śluzą umywalkowo-fartuchową. Ponadto jedna  
z sal przeznaczona była dla noworodków obserwowanych, tj. wcześniaków, 
intensywnej opieki noworodka, noworodków wymagających opieki ciągłej). Sala 
ta przystosowana była do ciągłej obserwacji przez personel medyczny – na 
jednej ze ścian zamontowana była szyba przez którą personel ten miał 
możliwość ciągłej obserwacji noworodka. Sala wyposażona była w inkubator 
otwarty z funkcją CPAP (służącą do wspomagania oddechu noworodków) 
respirator, kardiomonitor, 3 pulsoksymetry, 2 pompy infuzyjne, urobilinometr,  

                                                      
16 Pozostałe 5 położnych przeszkolonych zostało w latach poprzedzających okres kontroli. 
17 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 
r., poz. 739).  
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2 ssaki, wagę oraz zespół urządzeń umożliwiających mycie i pielęgnację 
noworodka. 

(dowód: akta kontroli str. 92-93,314) 

1.4. W badanym okresie obowiązujące w ZOZ rozwiązania organizacyjne zapewniały 
przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej określonych w rozporządzeniu  
w sprawie standardów z zakresu opieki okołoporodowej. W zakresie tym nie 
wprowadzano specjalnych rozwiązań organizacyjnych, np. w postaci dodatkowych 
wewnętrznych procedur. W opinii Dyrekcji ZOZ, obowiązujące rozporządzenie  
w sprawie standardów z zakresu opieki okołoporodowej w sposób wystarczający 
reguluje kwestie związane z opieką okołoporodową nad matką i dzieckiem. 
Obowiązujące w ZOZ procedury (m.in. przyjęcia pacjentki do oddziału, procedury 
diagnostyczne, laboratoryjne, sanitarno-epidemiologiczne, zarządzania wiedzą  
i karierą zawodową pielęgniarek i położnych) wraz z ww. rozporządzeniem, stanowią 
„komplet rozwiązań w tym zakresie”. 

 (dowód: akta kontroli str. 94-96,300-303) 

W ZOZ nie opracowano pisemnych procedur dotyczących przekazywania pacjentek 
do szpitali o wyższym stopniu referencyjności. Według Dyrektor ZOZ i Ordynatora 
Oddziału Położniczego wypracowane w Szpitalu rozwiązania dotyczące 
przekazywania pacjentek do szpitali o wyższym poziomie referencyjności były 
skuteczne i nie odnotowano przypadków problemów w tym zakresie18. 

W badanym okresie w ZOZ nie wystąpiły przypadki śmierci noworodka lub matki  
w czasie porodu, nie wystąpiły również przypadki ciężkiego uszkodzenia ciała19. 

1.4.1. W badanym okresie pacjentki Oddziału Położniczego nie miały możliwości 
korzystania z pomocy psychologa (w ZOZ nie zatrudniano psychologa na etacie ani 
na podstawie umowy cywilno-prawnej). 

1.4.2. W latach 2013-2015 pacjentki Oddziału Położniczego nie miały możliwości 
korzystania z dodatkowej opieki pielęgniarskiej. Według Dyrektor ZOZ oraz 
Ordynatora tego oddziału, nie było konieczności wprowadzania dodatkowej opieki 
pielęgniarskiej, ponieważ opieka nad matką i dzieckiem była wystarczająca (nie 
występowały przypadki zwracania się pacjentek o skorzystanie z dodatkowej opieki). 
W związku z powyższym nie ustalono również wysokości opłat za korzystanie z takiej 
opieki. 

(dowód: akta kontroli str. 95-96,300-304) 

1.5. W badanym okresie ZOZ uzyskiwał ujemny wynik finansowy – różnica pomiędzy 
osiąganymi przychodami ogółem20 a poniesionymi kosztami ogółem21 wynosiła:  
-1.091,2 tys. zł w 2013 r., - 909,5 tys. zł i - 2.131,2 tys. zł na koniec III kwartału  
2015 r. Wysokość zobowiązań wymagalnych na koniec ww. okresów wynosiła 
odpowiednio 1.455,5 tys. zł, 1.477,4 tys. zł i 2.135,5 tys. zł. 

                                                      
18 ZOZ w Szczytnie dysponuje własnym transportem, z którego korzysta w dzień, natomiast w godzinach 
nocnych korzystano z karetek systemowych. 
19 Ostatni przypadek zgonu okołoporodowego noworodka odnotowano 6 lat temu (przypadek skrajnego 
wcześniactwa), natomiast ostatni przypadek zgonu okołoporodowego matki odnotowano 25 lat temu. 
20 Wysokość przychodów ZOZ w kontrolowanym okresie wynosiła: 20.872,5 tys. zł w 2013 r., 21.487,0 tys. zł  
w 2014 r. i 15.808,0 tys. zł za III kwartał 2015 r. 
21 Wysokość poniesionych kosztów ZOZ w kontrolowanym okresie wynosiła: 21.963,7 tys. zł w 2013 r.,  
22.396,5 tys. ł w 2014 r. i 17.939,3 tys. zł za III kwartał 2015 r. 
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Również Oddział Położniczy w ww. okresie uzyskiwał ujemny wynik finansowy, 
różnica pomiędzy osiąganym przychodami22 a poniesionymi kosztami23 wynosiła na 
koniec 2013 r.: - 1.125,2 tys. zł, na koniec 2014 r.: - 1.075,6 tys. zł  
i - 1.112,7 tys. zł na koniec września 2015 r.  

Według Dyrektor ZOZ, trudna sytuacja ekonomiczna szpitala i ujemny wynik 
finansowy są spowodowane niską wyceną procedur medycznych przez NFZ. 
Ponadto rosną ceny leków i innych materiałów medycznych, rosną również ceny 
energii, gazu i koszty osobowe, co jest najbardziej dotkliwe dla szpitala  
(koszty osobowe stanowią ponad 75% udziału w przychodach szpitala). W 2014 r. 
związek NSZZ Solidarność zrzeszający pielęgniarki i położne, ratowników 
medycznych oraz pozostałych pracowników będący od 2013 r. w sporze zbiorowym  
z dyrekcją szpitala pod groźbą strajku generalnego, wymusił w 2014 r. podwyżki 
wynagrodzeń zasadniczych o 200 zł oraz o dodatkowe 50 zł w 2015 r.,  
co z wszystkimi pochodnymi daje kwotę 400 zł miesięcznie na 1 zatrudnionego,  
a w skali roku 1,2 mln zł. Mimo starań i rozmów z NFZ ZOZ nie uzyskał wzrostu 
kontraktu, który zabezpieczyłby powyższą kwotę. Ponadto, według Dyrektor ZOZ 
rosną również koszty zatrudnienia lekarzy. Na rynku brakuje lekarzy wszystkich 
specjalności, a w związku z tym to lekarze dyktują warunki zatrudnienia. W celu 
poprawy wyniku finansowego ZOZ podejmował próby negocjacji umów z NFZ, 
ogłaszano postępowania przetargowe i zapytania ofertowe w celu dokonania jak 
najbardziej efektywnych zakupów, ograniczano stany magazynowe do niezbędnego 
minimum, ograniczano i restrukturyzowano zatrudnienie (przeniesienia między 
komórkami organizacyjnymi w celu efektywnego wykorzystania kadr). 

 (dowód: akta kontroli str. 97-100,308-311) 

Wysokość kontraktu z NFZ, w przypadku Oddziału Położniczego wynosiła  
2.696,0 tys. zł24 w 2013 r., natomiast wykonanie 2.740,6 tys. zł (101,7%). NFZ opłacił 
udzielone świadczenia w kwocie 2.729,8 tys. zł (99,6%)25. Wartość kontraktu 
zawartego z NFZ w 2014 r. wynosiła 2.534,6 tys. zł i w tej kwocie została opłacona. 
Wartość kontraktu na 2015 r. wynosiła 1.893,8 tys. zł, natomiast wykonanie do końca 
września wyniosło 1.789,4 tys. zł (94,5%). 

 (dowód: akta kontroli str. 101-102) 

W badanym okresie ZOZ nie monitorował kosztów poszczególnych świadczeń 
wykonywanych w Oddziale Położniczym, monitorowano natomiast koszty przypisane 
do tego Oddziału, w tym zmiany w poszczególnych pozycjach kosztów oraz  
ich przyczyny, a także osiągnięte przez Oddział przychody i odnotowany wynik 
finansowy. Wyceniano jedynie koszty świadczeń udzielonych pacjentom nieobjętym 
systemem ubezpieczeń zdrowotnych, nie dotyczyło to jednak świadczeń związanych 
z porodem. W latach 2013-2015 (wrzesień) Oddział Położniczy odnotowywał  
ujemny wynik finansowy, a zapłata z NFZ nie zapewniała pełnego finansowania 
kosztów poniesionych w związku z udzielaniem świadczeń. W czasie trwania kontroli  
NIK w ZOZ wdrażany był system informatyczny, obejmujący wycenę  

                                                      
22 Wysokość uzyskanych przez odział przychodów wynosiła: 2.879,4 tys. zł w 2013 r., 2.780,3 tys. zł w 2014 r.  
i 1.927,0  tys. zł na koniec września 2015 r. 
23 Wysokość poniesionych przez oddział kosztów wynosiła: 4.004,6 tys. zł na koniec 2013 r., 3.855,9 tys. zł  
na koniec 2014 r. i 3.039,7 tys. zł na koniec września 2015 r. 
24 Ze względu na brak możliwości wyodrębnienia świadczeń związanych z opieką okołoporodową dla lat 2013-
2015 przedstawiono dane dotyczące wszystkich świadczeń udzielanych w Oddziale Położniczo-
Ginekologicznym w zakresie położnictwa i ginekologii. 
25 Nadwyżkę wartości wykonanych świadczeń NFZ zapłacił w ramach ugody zawartej z ZOZ, w ramach której 
obniżono cenę za punkt rozliczeniowy.  
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kosztów poszczególnych procedur medycznych – system ma być wdrożony do 
sierpnia 2017 r.  

Wyceny kosztów procedury porodu fizjologicznego i porodu w drodze cesarskiego 
cięcia sporządzone na potrzeby kontroli NIK wykazały, że koszt porodu 
fizjologicznego wynosił 1.663,73 zł w 2013 r., 1.767,13 zł w 2014 r. i 1.909,89 zł  
w 2015 r. (w okresie do końca września), natomiast koszt porodu w drodze 
cesarskiego cięcia wynosił w analogicznym okresie odpowiednio: 2.805,93 zł, 
2.993,46 zł i 3.238,23 zł. W związku z powyższym średni koszt porodu (razem 
fizjologiczne i porody w drodze cesarskiego cięcia) wynosił 2.234,83 zł w 2013 r.  
i 2.380,30 zł w 2014 r. i w 2015 r. (do końca września). Wysokość wynagrodzenia za 
poród otrzymywanego z NFZ wynosiła 1.726,68 zł w 2013 r. i 1.820,00 zł w latach 
2014-2015.  

Według Dyrektor ZOZ, wycena porodu wykonana przez ZOZ na potrzeby kontroli NIK 
opiera się na rzeczywistych kosztach personelu i materiałów medycznych. Koszty 
bezpośrednie porodu rosną głównie z powodu wzrostu płac personelu, natomiast 
koszty pośrednie – z powodu malejącej liczby porodów i konieczności podziału tego 
rodzaju kosztów na mniejszą liczbę procedur medycznych. Wycena NFZ jest 
zaniżona, bowiem opiera się na wartościach szacunkowych, które nie odzwierciedlają 
rzeczywistych kosztów porodów. Ceny zakontraktowane przez NFZ wynikają  
z uśrednionych wyliczeń NFZ dotyczących całego kraju, nie uwzględniają jednak 
specyfiki każdego szpitala, gdzie koszt tych porodów może się znacząco różnić. 
Wpływ na ten koszt ma szereg czynników, z  których najwyższy jest koszt osobowy. 

(dowód: akta kontroli str. 103-114,300-304,308-311) 

1.6. W latach 2013-2015 (do zakończenia kontroli) w ZOZ nie pobierano opłat od 
ubezpieczonych pacjentów za świadczenia gwarantowane, objęte kontraktem 
zawartym z NFZ oraz opłat za wyższy standard świadczeń zdrowotnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 115,300-304) 

W okresie od stycznia 2013 r. do zakończenia kontroli NIK, Dyrektor ZOZ nie ustaliła 
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, do czego zobowiązuje art. 50 ust. 1 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

Według Dyrektor ZOZ, w 2014 roku opracowano projekt minimalnych norm 
zatrudnienia, który jednak nie został zaopiniowany przez związki zawodowe 
działające na terenie szpitala. Dyrekcja szpitala od 2013 r. jest w stałym  sporze 
zbiorowym z działającym na terenie ZOZ związkiem zawodowym „Solidarność”  
i pomimo wielu prób dyrekcji nie udało się uzgodnić stanowisk w tej kwestii. Dyrekcja 
szpitala nie może wprowadzić wbrew opinii związków zawodowych tego typu 
rozwiązań, ponieważ może to doprowadzić do eskalacji konfliktu i ogłoszenia strajku. 
Dyrektor ZOZ podała również, że w najbliższych dniach ponownie wystąpi  do 
związków o uzgodnienie stanowisk w tej sprawie. Dodała również, że pomimo braku 
uregulowania minimalnych norm zatrudnienia szpital funkcjonuje normalnie, a brak 
tego dokument nie ma wpływu na jego bieżącą pracę szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 116,305-306,308-311) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2. Przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej i praw pacjenta 

2.1. W latach 2013-2015 na terenie powiatu szczycieńskiego opieka położniczo-
ginekologiczna zapewniona była w czterech spośród ośmiu gmin, tj. w gminach 
Szczytno (przyszpitalna Szkoła rodzenia), Rozogi26, Wielbark27 oraz Świętajno28. 

(dowód: akta kontroli str. 118-134,300-301) 

W okresie objętym kontrolą, na terenie ZOZ funkcjonowała przyszpitalna Szkoła 
rodzenia, gdzie zajęcia dla przyszłych matek prowadzone były przez dwie położne29, 
zakres kursu obejmował 10 godzin, podczas których pacjentki otrzymywały materiały 
edukacyjne, mogły obejrzeć sale porodowe, dowiadywały się o etapach porodu, 
poznawały odpowiednie ćwiczeniach, dowiadywały się też o przebiegu połogu  
i o pielęgnacji noworodka. W zajęciach mogli brać udział również przyszli ojcowie. 
Dobrowolna opłata za kurs wynosiła 50 zł. W zajęciach Szkoły rodzenia brało udział 
około 10% pacjentek, które trafiały następnie do porodu w kontrolowanym Szpitalu. 
Informacja o szkole rodzenia zamieszczona była na stronie internetowej Oddziału 
Położniczego. Według Dyrektor ZOZ, przyszpitalna Szkoła rodzenia jest prowadzona 
przez profesjonalne położne i korzystają z niej pacjentki nie tylko ze Szczytna i okolic, 
ale z miejscowości oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów (np. z miejscowości 
położonych w województwie mazowieckim). 

W badanym okresie w zajęciach przyszpitalnej Szkoły rodzenia uczestniczyły łącznie 
93 kobiety, w tym 35 w 2013 r., 32 w 2014 r. i 26 w 2015 r. (do końca września).  
Z tego tytułu na rachunek ZOZ wpłynęło łącznie 4,4 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 134-142,300-301) 

W latach 2013-2015 (do końca sierpnia) do ZOZ nie wpłynęły skargi związane  
z tematyką niniejszej kontroli NIK. Nie wystąpiły również przypadki śmierci noworodka 
lub matki w czasie porodu oraz przypadki ciężkiego uszkodzenia ciała30,  
nie występowały również przypadki postepowań sądowych dotyczących położnictwa.  

 (dowód: akta kontroli str. 117-305-307) 

2.1.2. W okresie objętym kontrolą, odsetek porodów rozwiązanych cięciem cesarskim 
w stosunku do ogółu porodów wynosił 40,7% w 2013 r., 40,2% w 2014 r. i 45,9%  
do końca września 2015 r., przy wskaźniku 10-15% zalecanym przez WHO. 

Badanie w zakresie przestrzegania standardów opieki okołoporodowej i praw pacjenta 
przeprowadzono na wybranej dokumentacji medycznej 100 losowo wybranych 
pacjentek, które w latach 2013-2015 odbyły poród w ZOZ (50 porodów fizjologicznych 
i 50 porodów w drodze cesarskiego cięcia). W wyniku przeprowadzonego badania 
ustalono, że we wszystkich zbadanych przypadkach pacjentki wyrażały pisemne 
zgody na poszczególne zabiegi medyczne, a świadczenia zdrowotne były 
wykonywane przez personel wymieniony w umowie zawartej z NFZ.  

                                                      
26 W Gminie Rozogi opiekę położniczą środowiskowo-rodzinną oraz opiekę specjalistyczną ginekologiczno-
położniczą zapewniano w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Rodzinna”. 
27 W Gminie Wielbark zajęcia edukacyjne w zakresie szkoły rodzenia organizowała Przychodnia Lekarska Medix 
Górski, Kazimierczak Sp. j. 
28 W Gminie Świętajno kontrakt z NFZ realizowała Spółka Cywilna Pielęgniarek i Położnych „Zdrowie”, w ramach 
którego położna sprawowała opiekę położniczo-ginekologiczną nad kobietami oraz opiekę nad noworodkami. 
Prowadzono edukację kobiet w ciąży od 21 tygodnia ciąży, przygotowując je do porodu. Po porodzie 
opiekowano się noworodkami do ukończenia drugiego miesiąca życia oraz kobietami w okresie połogu. 
Zapewniano również, w formie wizyt domowych, pooperacyjną opiekę pielęgnacyjną nad kobietami po 
operacjach ginekologicznych. 
29 Położne te prowadziły Szkołę rodzenia w ramach swoich czynności służbowych. 
30 Ostatni przypadek zgonu okołoporodowego noworodka odnotowano 6 lat temu (przypadek skrajnego 
wcześniactwa), natomiast ostatni przypadek zgonu okołoporodowego matki odnotowano 25 lat temu. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Spośród 50 porodów fizjologicznych objętych analizą, 18 (36%) odbyło się bez 
ingerencji medycznej, natomiast liczba porodów fizjologicznych z ingerencją 
medyczną wynosiła 32 (64%)31. W trakcie tych porodów w 10 przypadkach podano 
pacjentkom oksytocynę w celu wywołania porodu, w 28 przypadkach nacięto krocze, 
a w jednym przypadku podano noworodkowi mleko modyfikowane32.  

Analiza wybranej losowo próby dokumentacji medycznej porodów odbytych w drodze 
cesarskiego cięcia wykazała, że w 33 przypadkach na 50 zbadanych (60%) przed 
wykonaniem cesarskiego cięcia podejmowano próby rozwiązania porodu drogami 
natury. Ustalono również, że we wszystkich dokumentacjach medycznych znajdowały 
się zapisy uzasadniające medyczne wskazania do wykonania tego zabiegu,  
w tym m.in. masa ciała noworodka powyżej 4,5 kg, ciąże mnogie, ułożenia 
poprzeczne dziecka, zaświadczenia od lekarzy specjalistów o konieczności 
rozwiązania porodu w drodze cesarskiego cięcia. 

Według Ordynatora Oddziału Położniczego, odsetek cięć cesarskich rośnie i będzie 
stale rósł. Wiąże się to z rozszerzającymi się ciągle wskazaniami do cięcia 
cesarskiego i zwiększającą się rolą pacjentki w procesie podejmowania takich decyzji, 
szczególnie u pacjentek po cięciu cesarskim. Odnośnie interwencji medycznych  
w zbadanej w toku kontroli próbie porodów, Ordynator wyjaśnił, że we wszystkich 
przypadkach o zastosowaniu tych interwencji zadecydowały względy medyczne. 

(dowód: akta kontroli str. 5,143-248,296-299) 

W sprawie dokonywania analiz wysokiego odsetka interwencji medycznych oraz 
dokonywania analiz ewentualnych niepowodzeń, Dyrektor ZOZ podała,  
że kierownictwo Szpitala ma bardzo dobry kontakt z personelem medycznym 
Oddziału Położniczego i na bieżąco jest informowana o wszystkich ewentualnych 
zagrożeniach i możliwości ich zapobiegania. W jej opinii, bieżąca współpraca dyrekcji 
i personelu medycznego owocuje wysoką jakością świadczonych usług, czego 
dowodem jest brak postępowań sądowych dotyczących położnictwa oraz brak 
zgonów zarówno noworodków jak i matek. Według Dyrektor ZOZ, coraz wyższy 
wskaźnik cięć cesarskich wynika z różnych czynników min. przekazów medialnych, 
roszczeniowości, itp. Podała również, że jeżeli nie zostaną przeprowadzone 
kampanie społeczne uświadamiające przyszłym matkom, że cięcie cesarskie jest 
typową operacją chirurgiczną z wszystkim obciążeniami i powikłaniami na przyszłość, 
wskaźnik cięć będzie wzrastał. Według Dyrektor ZOZ, w wyniku prowadzanych analiz 
i rozmów z lekarzami, nie wydawano żadnych zaleceń, pozostawiając każdorazowo 
decyzję o dokonaniu cięcia cesarskiego i innych zabiegów medycznych do wyłącznej 
decyzji lekarzy Oddziału Położniczego. 

Według Ordynatora Oddziału Położniczego przedmiotowe analizy przeprowadzane 
są na bieżąco, natomiast odsetek cięć cesarskich będzie się nadal zwiększał  
z powodu m.in. poszerzających się wskazań do ich przeprowadzania. 

 (dowód: akta kontroli str. 95-96,296-299,305-307) 

W latach 2013-2015 (do końca września) z apteki szpitalnej wydano na potrzeby 
Oddziału Położniczego i Oddziału Noworodków33 łącznie 2.987 porcji mleka 

                                                      
31 tj. nie stosowano oksytocyny w celu wywołania porodu, nie nacinano krocza, nie przebijano pęcherz 
płodowego i nie podawano noworodkowi mleka modyfikowanego. 
32 Ustalono, że w jednym przypadku podano pacjentce oksytocynę w celu wywołania porodu, nacięto krocze 
oraz podano noworodkowi mleko modyfikowane, w pięciu przypadkach podano pacjentkom oksytocynę w celu 
wywołania porodu oraz nacięto krocze, w czterech przypadkach jedynie podano pacjentkom oksytocynę w celu 
wywołania porodu (nie nacinano krocza) oraz w 22 przypadkach jedynie nacięto pacjentkom krocze  
(bez podawania oksytocyny).  
33 W ZOZ nie prowadzono statystyk mleka wydanego jedynie na potrzeby Oddziału Położniczego. Według 
Dyrektor ZOZ, bez szczegółowej analizy dokumentacji medycznej wszystkich noworodków urodzonych  
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modyfikowanego (w tym 1.344 w 2013 r., 701 w 2014 r. i 942 w 2015 r.34).  
W zestawieniu do liczby urodzonych noworodków wynosiło to statystycznie: w 2013 r. 
średnio 2,4 porcji na jedno dziecko, w 2014 r. – 1,3 porcji, i 2,6 w 2015 r.  

Badanie losowo wybranej dokumentacji medycznej 100 pacjentek wykazało, że tylko 
w jednym przypadku, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi, podawano noworodkowi 
mleko modyfikowane.  

W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego (wyniki badania ankietowego 
opisano w pkt 2.2 wystąpienia pokontrolnego) 9 pacjentek (3 które odbyły poród 
fizjologiczny i 6 które urodziły w drodze cesarskiego cięcia) wskazało, że podczas 
pobytu w szpitalu podawano ich dzieciom mleko modyfikowane. 

 (dowód: akta kontroli str. 146,249-250) 

2.2. W wyniku przeprowadzonego w toku kontroli badania ankietowego losowo 
wybranych 55 pacjentek, spośród 1.344 (tj. 4,1%) które w latach 2013-2015 odbyły  
w ZOZ poród (w tym 34 pacjentek które odbyły poród fizjologiczny i 21 pacjentek, 
które urodziły w drodze cesarskiego cięcia)35 ustalono m.in., że w odczuciu 
ankietowanych w Szpitalu nie przestrzegano niektórych standardów opieki 
okołoporodowej.  

I. Poród fizjologiczny (odpowiedzi uzyskane od 34 pacjentek): 

• 6 pacjentek (17,6%) podało, że nie mogło wybrać szpitala, w którym miał się 
odbyć poród, a 33 (97,1%) wskazały, że nie mogły wybrać osoby 
prowadzącej poród. 

• W zakresie uzyskanych informacji od osoby prowadzącej poród na Izbie 
przyjęć: 

− 17 (50%) pacjentek podało, że nie zostało wystarczająco poinformowane  
o swoim stanie zdrowia i zagrożeniach ciąży, a 22 (64,7%) podało,  
że w sposób niewystarczający objaśniono im jak będzie przebiegał poród, 

− 9 (26,5%) nie wyrażało pisemnej zgody na nacięcie krocza, 13 (38,2%) nie 
wyrażało pisemnej zgody na cesarskie cięcie, a 19 (55,9%) nie wyrażało 
pisemnej zgody na podanie znieczulenia, 

                                                                                                                                       
w okresie objętym kontrolą, nie jest możliwe podanie danych dotyczących zużytego mleka jedynie na Oddziale 
Położniczym. Decyzję o podaniu noworodkowi mleka modyfikowanego we wszystkich przypadkach podejmowali 
lekarze, kierując się względami medycznymi. Oprócz względów medycznych, należy wskazać przypadki 
pacjentek, które nie chciały lub z różnych powodów medycznych, nie mogły karmić piersią. W statystyce 
zużytego mleka uwzględnić należy również przypadki zrzekania się opieki nad noworodkami przez matki  
i pozostawiania ich po urodzeniu w szpitalu – dzieci takie przebywały na Oddziale Noworodkowym do czasu 
znalezienia rodziny zastępczej lub przekazania do domu małego dziecka. W badanym okresie w ZOZ nie 
porcjowano mleka modyfikowanego, stosowano (według Dyrektor ZOZ co najmniej od kilkunastu lat) mleko  
w jednorazowych sterylnych opakowaniach, zakupywane w drodze przetargów. 
34 W 2013 r. z apteki szpitalnej wydano łącznie 1.344 porcji mleka modyfikowanego, w tym 928 porcji po 90 ml  
i 416 porcji po 60 ml. Średnia cena zakupu jednego opakowania mleka wynosiła w 2013 r. 0,18 zł. W 2014 r. 
wydano łącznie 701 porcji, w tym 605 po 90 ml i 96 po 70 ml. Średnia cena zakupu jednego opakowania 
wynosiła w 2014 r. 0,58 zł. W 2015 r. (do września) wydano łącznie 942 porcji, w tym 918 porcji po 90 ml  
i 24 porcje po 70 ml. Średnia cena zakupu mleka modyfikowanego wynosiła 0,05 zł. 
35 W toku kontroli przeprowadzono badanie ankietowe wśród losowo wybranej grupy 300 pacjentek, które odbyły 
porody w latach 2013-2015 spośród 1344. Do losowo wybranej grupy 300 pacjentek skierowano anonimowe 
ankiety (200 pacjentek, które odbyły poród fizjologiczny, w tym 75 z 2013 r., 75 z 2014 r. i 50 z 2015 r. oraz 100 
pacjentek, które urodziły w drodze cesarskiego cięcia, w tym 40 z 2013 r., 40 z 2014 r. i 20 z 2015 r.). W badaniu 
ankietowym wzięły udział łącznie 62 pacjentki (20,7% ankietowanych), które przesłały do Delegatury NIK  
w Olsztynie ankiety, w tym: 34 dotyczące porodów fizjologicznych (wypełniło je 17% kobiet, które  
w kontrolowanym okresie urodziły w drodze porodu fizjologicznego), 21 dotyczących porodów w drodze 
cesarskiego cięcia (wypełniło je 21% kobiet, które urodziły w drodze cesarskiego cięcia). Do NIK wpłynęło 
również 7 niewypełnionych ankiet (2,3% ogółu wysłanych ankiet) – 7 ankietowanych kobiet skorzystało  
z przysługującego im prawa do odmowy udziału w badaniu ankietowym. 
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− 10 pacjentkom (29,4%) zaproponowano aby przy porodzie był ktoś bliski,  
a 22 (64,7%) pacjentek nie zapytano o zgodę na obecność przy ich 
porodzie osób innych niż personel szpitala przyjmujący poród. 

• W celu ulżenia bólom w okresie skurczy porodowych personel szpitala nie 
zaproponował: 29 (85,3%) pacjentkom wykonania masażu, 16 (47,1%) 
wykonywania ćwiczeń oddechowych, 30 (88,2%) kąpieli w wannie,  
20 (58,8%) kąpieli pod prysznicem, 12 (35,3%) zmiany pozycji, w której się 
znajdowała, 16 (47,1%) spaceru. Ponadto, 19 pacjentek (55,9%) wskazało, 
że nie zachęcano ich do picia wody lub innych przejrzystych płynów. 

• W okresie parcia 20 pacjentek (58,8%) nie zostało poinformowanych przez 
prowadzącego poród o stanie w jakim znajdowała się rodząca i dziecko.  

• Miejsce porodu mogło wybrać 6 pacjentek (17,6%), 31 porodów (91,2%) 
odbyło się w łóżku porodowym, a trzy (8,8%) na krześle porodowym. Także 
6 pacjentek mogło wybrać pozycję, w której chciały rodzić (wszystkie porody 
odbyły się w pozycji leżącej). 

• 27 pacjentek (79,4%) podało, że podczas porodu towarzyszyła im bliska 
osoba, jednocześnie 10 (29,4%) podało, że w trakcie porodu były obecne 
jeszcze inne osoby oprócz personelu medycznego przyjmującego poród (w 
tym 7 z nich nie pytano o zgodę na ich obecność). 

• 4 pacjentki (11,8%) w trakcie porodu pytano o potrzebę podania 
znieczulenia, a znieczulenie podano 8 pacjentkom (23,5%)36 spośród 10, 
które o to prosiły. Spośród pacjentek którym podano znieczulenie, tylko dwie 
mogły wybrać jego rodzaj. 

• W 26 przypadkach (76,5%) pacjentkom nacięto krocze, przy czym 17 (50%) 
przed nacięciem zapytano o zgodę.  

• 9 pacjentkom (26,5%) w trakcie porodu naciskano (ugniatano) brzuch 
(dłonią – 7 przypadków, łokciem lub całym ciałem – po jednym przypadku), 
przy czym tylko 4 pacjentki zapytano o zgodę na taki zabieg (wszystkie  
4 zapytane, wyraziły zgodę). 

• Wszystkim pacjentkom po urodzeniu dziecka zapewniono kontakt „skóra do 
skóry”, lecz w 30 przypadkach (88,2%) trwał on krócej niż 30 minut,  
a w 4 przypadkach (11,8%) od 30 minut do godziny. 

• W 6 przypadkach (17,6%) prowadzący poród nie powiedział rodzącej jaki 
jest stan noworodka, a w 16 przypadkach (47,1%) stan noworodka oceniano 
w obecności pacjentki. 

• Umiejętności zawodowe personelu szpitala odbierającego poród  
11 pacjentek (32,4%) oceniło bardzo dobrze, 15 (44,1%) oceniło dobrze, 
natomiast 8 (23,5%) oceniło przeciętnie. 

• Sposób informowania pacjentek o ich stanie zdrowia i stanie zdrowia 
dziecka, 6 pacjentek (17,6%) oceniło bardzo dobrze, 14 (41,2%) dobrze,  
10 (29,4%) oceniło przeciętnie. Dwie ankietowane sposób informowania  
w przedmiotowym zakresie oceniły źle (5,9%), a kolejne dwie jako bardzo 
zły. 

                                                      
36 W sześciu przypadkach był to gaz, a w dwóch przypadkach środki przeciwbólowo-rozkurczowe. 
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• Sposób traktowania pacjentek (troskliwość, okazywanie szacunku)  
11 pacjentek (32,4%) oceniło bardzo dobrze, 9 (26,5%) dobrze, 11 (32,4%) 
przeciętnie, dwie (5,9%) źle i jedna (2,9%) bardzo źle. 

• Oceniając pobyt w szpitalu, 11 pacjentek (32,4%) wskazało, że nie czuło się 
wystarczająco poinformowane o: swoim stanie zdrowia, 14 (41,2%)  
o stanie zdrowia dziecka przed porodem, 5 (14,7%) o stanie noworodka,  
14 (41,2%) o sposobie karmienia piersią. 

• 7 pacjentek (20,6%) podało, że podczas pobytu w szpitalu nie miało 
zaufania do umiejętności zawodowych zajmujących się nimi lekarzy  
i położnych, a 8 (23,5%) wskazało, że nie czuło się bezpiecznie. 

• 7 pacjentek (20,6%) podało, że podczas pobytu w szpitalu nie były 
traktowane z szacunkiem przez osobę prowadzącą poród, a 3 (8,8%) przez 
pozostały personel medyczny szpitala. Ponadto, 6 pacjentek (17,6%) 
wskazało, że w szpitalu nie respektowano ich prawa do prywatności  
i intymności. 

• Na pytanie, czy w trakcie pobytu w szpitalu pacjentka lub dziecko zaraziła 
się drobnoustrojami (np. gronkowcem), jedna pacjentka (2,9%) 
odpowiedziała twierdząco.  

II. Poród w drodze cesarskiego cięcia (odpowiedzi uzyskane od 21 pacjentek): 

• 5 pacjentek (23,8%) podało, że nie mogło wybrać szpitala, w którym miał się 
odbyć poród, a 17 (81,0%) wskazały, że nie mogły wybrać osoby 
prowadzącej poród. 

• W zakresie uzyskanych informacji od osoby prowadzącej poród na Izbie 
przyjęć: 

− 9 (42,9%) pacjentek podało, że nie zostało wystarczająco poinformowane  
o swoim stanie zdrowia i zagrożeniach ciąży, a 10 (47,6%) podały,  
że w sposób niewystarczający objaśniono im jak będzie przebiegał poród, 

− 13 (61,9%) nie wyrażało pisemnej zgody na nacięcie krocza, 4 (19,0%) nie 
wyrażało pisemnej zgody na cesarskie cięcie. Również 4 pacjentki nie 
wyrażały pisemnej zgody na podanie znieczulenia, 

− 16 pacjentkom (76,2%) nie zaproponowano aby przy porodzie był ktoś 
bliski, a 17 (81,0%) pacjentek nie zapytano o zgodę na obecność przy ich 
porodzie osób innych niż personel szpitala przyjmujący poród. 

• W celu ulżenia bólom w okresie skurczy porodowych personel szpitala nie 
zaproponował: 11 (52,4%) pacjentkom wykonania masażu, wykonywania 
ćwiczeń oddechowych, spaceru lub kąpieli pod prysznicem, 12 (57,1%) 
kąpieli w wannie, a 9 (42,9%) zmiany pozycji, w której się znajdowała. 
Ponadto, 11 pacjentek (52,4%) wskazało, że nie zachęcano ich do picia 
wody lub innych przejrzystych płynów. 

• Wszystkie 21 pacjentek przed wykonaniem cesarskiego cięcia pytano  
o zgodę na przeprowadzenie tego zabiegu, a przed jego wykonaniem 
zaledwie 14 pacjentek (66,7%) zostało poinformowane przez prowadzącego 
poród o negatywnych skutkach tego zabiegu. 7 pacjentek (33,3%) 
wskazało, że poród w drodze cesarskiego cięcia odbył się na ich życzenie. 

• 11 pacjentkom (52,4%) po urodzeniu dziecka nie zapewniono kontaktu 
„skóra do skóry”, a w 10 przypadkach w których kontakt ten zapewniono, 
trwał on od 30 minut do godziny – 2 przypadki i krócej niż 30 minut –  
8 przypadków.  
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• W 6 przypadkach (28,6%) prowadzący poród nie powiedział rodzącej jaki 
jest stan noworodka, a w 9 przypadkach (42,9%) stanu noworodka nie 
oceniano w obecności pacjentki. 

• Umiejętności zawodowe personelu szpitala odbierającego poród  
6 pacjentek (28,6%) oceniło bardzo dobrze, 12 (57,1%) oceniło dobrze,  
2 (9,5%) oceniło przeciętnie, natomiast jedna (4,8%) bardzo źle. 

• Sposób informowania pacjentek o ich stanie zdrowia i stanie zdrowia 
dziecka, 4 pacjentki (19,0%) oceniły bardzo dobrze, 9 (42,9%) dobrze,  
4 (19,0%) przeciętnie. Trzy ankietowane (14,3%) sposób informowania  
w przedmiotowym zakresie oceniły źle, a jedna (4,8%) bardzo źle. 

• Sposób traktowania pacjentek (troskliwość, okazywanie szacunku)  
4 pacjentki (19,0%) oceniło bardzo dobrze, 9 (42,9%) dobrze, 5 (23,8%) 
przeciętnie, dwie (9,5%) źle i jedna (4,8%) bardzo źle. 

• Oceniając pobyt w szpitalu 9 pacjentek (42,9%) wskazało, że nie czuło się 
wystarczająco poinformowane o: swoim stanie zdrowia, 9 o stanie zdrowia 
dziecka przed porodem, 4 (19,0%) o stanie noworodka i 9 o sposobie 
karmienia piersią. 

• 6 pacjentek (28,6%) podało, że podczas pobytu w szpitalu nie miało 
zaufania do umiejętności zawodowych zajmujących się nimi lekarzy  
i położnych oraz, że nie czuło się bezpiecznie. 

• 3 pacjentki (14,3%) podały, że podczas pobytu w szpitalu nie były 
traktowane z szacunkiem przez osobę prowadzącą poród, a 6 (28,6%) 
przez pozostały personel medyczny szpitala. Ponadto, 6 pacjentek (28,6%) 
wskazało, że w szpitalu nie respektowano ich prawa do prywatności  
i intymności. 

 (dowód: akta kontroli str. 251-284) 

W odniesieniu do wyników badań ankietowych, Ordynator Oddziału Położniczego 
podał, że powyższa statystyka jest mało miarodajna, a ankiety są tylko subiektywną 
oceną pacjentek, niepopartą ani wiedzą ani doświadczeniem medycznym. 
Przykładem tego jest odsetek pacjentek, które twierdzą, że nie pytano je o zgodę na 
cięcie cesarskie, a w 100% przypadków takie zgody znajdują się w dokumentacji 
medycznej, gdyż jest to standardowy warunek do rozwiązania pacjentki drogą cięcia 
cesarskiego, to samo jest ze zgodami na nacięcie krocza. Trudno jest każdej 
pacjentce proponować środki łagodzące ból, ponieważ nie w każdym przypadku są 
one konieczne. 

Według Dyrektor ZOZ, wyniki badan ankietowych nie świadczą źle o poziomie usług 
świadczonych przez Oddział Położniczy oraz o spełnianiu standardów opieki 
okołoporodowej. Do wskazanych przez ankietowane pacjentki przypadków 
niespełniania w pełni niektórych standardów należy odnosić się z pewnym 
sceptycyzmem. Badanie ankietowe nie obejmowało wszystkich pacjentek, tylko 
wybraną ich grupę a nawet z tej grupy nie wszystkie pacjentki odpowiedziały  
na ankiety. Pozwala to przypuszczać, że w zdecydowanej większości udział  
w badaniu ankietowym wzięły pacjentki, które z różnych względów były 
niezadowolone z pobytu w szpitalu. Należy mieć również na uwadze, że pacjentki te 
wyrażały tylko swoje opinie, które nie wynikają z posiadanego wykształcenia 
medycznego, ponadto pacjentki, które są w trakcie akcji porodowej mają ważniejsze 
priorytety niż zwracanie uwagi na wszystkie zamieszczone w ankietach szczegóły.  
W trakcie bólów porodowych nie pamiętają tego, co im proponowano w sensie 
zabiegów i udogodnień oraz jakich udzielano informacji. Trudno też odnosić się do 
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faktów podanych przez ankietowane pacjentki związanych z okresem kontaktu  
z dzieckiem skóra do skóry (który według ankietowanych wynosił krócej niż pół 
godziny), ponieważ nikt tego czasu dokładnie nie mierzył. Podała również, że cieszy 
ją jako dyrektorkę szpitala fakt, że zdecydowana większość pacjentek oceniła dobrze 
lub bardzo dobrze pobyt w szpitalu oraz kompetencje personelu medycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 296-299,308-312) 

W sprawie problemów w stosowaniu standardów opieki okołoporodowej oraz 
ewentualnych ich zmian:  

− Dyrektor ZOZ podała, że rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 
standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej jest wystarczającym aktem 
prawnym w tym zakresie, bowiem szczegółowo reguluje zakres opieki 
okołoporodowej nad matką i dzieckiem. W jej opinii te rozporządzenie oraz 
obowiązujące w ZOZ procedury są wystarczające. 

− Ordynator Oddziału Położniczego wskazał, że problemem jest zbyt mała ilość 
kadry medycznej zatrudnionej w ZOZ (lekarzy i położnych) oraz brak młodej 
kadry medycznej. 

 (dowód: akta kontroli str. 296-299,308-312) 

Analiza 100 losowo wybranych dokumentacji medycznych wykazała, że w żadnym 
ze zbadanych przypadków personel szpitala nie zamieszczał w dokumentacji 
medycznej zapisów o wykonaniu niektórych czynności, do czego zobowiązuje 
rozporządzenie w sprawie standardów opieki okołoporodowej. Dotyczyło to 
następujących czynności:  
− położenia noworodka po porodzie bezpośrednio na brzuchu matki, jeśli stan 

ogólny noworodka i matki na to pozwalają, oraz osuszenie i zabezpieczenie 
noworodka przed utratą ciepła (IX ust. 4 pkt 9), 

− obserwacji przebiegu kontaktu matki i dziecka „skóra do skóry” i pomocy  
w przystawieniu noworodka do piersi, jeśli stan ogólny noworodka i matki na to 
pozwalają (X ust. 3 pkt 6), 

− zaciśnięcia pępowiny po ustaniu tętnienia (X ust. 3 pkt 3). 

Według Ordynatora Oddziału Położniczego, formularze dokumentacji medycznej 
określone przez Ministerstwo Zdrowia i stosowane w Szpitalu nie uwzględniają 
wszystkich pozycji określonych w standardach opieki okołoporodowej. Dotyczy to 
m.in. działań związanych z kontaktem matki i noworodka „skóra do skóry”. W wyniku 
przeprowadzonego badania ankietowego ustalono, że we wszystkich przypadkach 
porodu fizjologicznego kontakt taki występował. Ordynator wyjaśnił ponadto, że 
pomimo iż niektóre czynności nie są dokumentowane, to są w 100% wykonywane, 
gdyż „na obecnym etapie rozwoju cywilizacyjnego naszego kraju są rzeczą 
naturalną”, np. stosowanie zasad aseptyki. 

(dowód: akta kontroli str. 147-248,296-299) 

2.3. W badanym okresie w Oddziale Położniczym nie prowadzono działalności 
marketingowej skierowanej do pacjentek, a Dyrektor ZOZ nie podpisywała z żadnym z 
podmiotów zewnętrznych umów w tej sprawie. Podczas przeprowadzonych w toku 
kontroli oględzin pomieszczeń Oddziału Położniczego również nie stwierdzono 
występowania materiałów promujących sztuczne mleko oraz akcesoriów do jego 
podawania. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika, że 29 pacjentek (52,7%) w trakcie 
pobytu w szpitalu zetknęło się z reklamami albo ofertami zakupu produktów lub usług 
związanych z opieką  nad noworodkiem, z których 18 (32,7%) otrzymywało później 
propozycje zakupu towarów lub usług. 

Według Ordynatora Oddziału Położniczego, pacjentki mogą spotykać się  
z materiałami reklamowymi w tzw. prezentach, które otrzymują po porodzie. Pacjentki 
chwalą sobie otrzymywanie tych zestawów, czasami wręcz dopominając się o nie. 
Szpital w żadnym przypadku nie udostępniał podmiotom zewnętrznym danych 
osobowych pacjentek. Dodał ponadto, że prawdopodobnie pacjentki same 
udostępniają swoje dane osobowe, a szpital nie może zabronić im dysponowania 
swoimi danymi osobowymi. 

Według Dyrektor ZOZ zdarza się, że pacjentki Oddziału Położniczego otrzymują 
bezpłatne próbki produktów dla noworodków (np. pieluchy jednorazowe, kosmetyki, 
itp.) oraz broszurki informacyjne, jednak są to działania podejmowane z inicjatywy firm 
zewnętrznych, a taka działalność nie przynosi ZOZ zysku. Co jakiś czas (około raz  
w miesiącu) dociera do ZOZ paczka od jakiejś firmy kosmetycznej z próbkami różnych 
produktów, które są rozdawane przez pielęgniarki pacjentkom. Pacjentki dobrowolnie 
wypełniają ankiety zawarte w tych  pakietach i często podają swoje dane adresowe, 
szpital jednak nie ma z tym nic wspólnego. W żadnym wypadku szpital nie udostępnia 
danych osobowych i adresowych swoich pacjentów firmom komercyjnym. Pacjentki 
korzystają z różnych forów internetowych i facebooka, gdzie dzielą się informacjami 
na temat lekarzy, położnych, przebiegu porodu, udzielają sobie wzajemnie porad, 
często tez same zamieszczają zdjęcia swoje i swoich nowonarodzonych dzieci. 
Niejednokrotnie przekazują także informacje pozwalające różnym firmom na ich 
późniejszą identyfikację.  

(dowód: akta kontroli str. 92,285,296-299) 

 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w Szpitalu przestrzegano standardów opieki 
okołoporodowej, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 
2012 r. Stwierdzono bowiem, że interwencje medyczne stosowane podczas 
porodów naturalnych, a także porody rozwiązane w drodze cesarskiego cięcia były 
uzasadnione względami medycznymi. Jednakże, w okresie objętym kontrolą NIK,  
wskaźnik porodów z zastosowaniem cesarskiego cięcia w stosunku do ich ogółu był 
wysoki i kształtował się na poziomie od 40,2% do 45,9%. W sposób niezgodny  
z ww. standardami prowadzono natomiast dokumentację medyczną, gdyż nie 
ujmowano w niej niektórych czynności wykonywanych podczas porodu. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o: 

1. Ustalenie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, zgodnie z art. 50 ust. 1 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

2. Dokumentowanie wszystkich wykonywanych czynności medycznych  
w sposób zgodny ze standardami opieki okołoporodowej.  

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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V. 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 Olsztynie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Olsztyn, dnia       grudnia 2015 r. 

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 
Andrzej Zyśk Piotr Stupienko 

główny specjalista kontroli państwowej 
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