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I. Dane identyfikacyjne 

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu; ul. Stanisława Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań 
(dalej: Szpital) 

 

Krystyna Mackiewicz, Dyrektor Szpitala, od 22 października 2002 r. (dalej: Dyrektor) 

 

1. Zapewnienie warunków pobytu opiekunom dzieci w Szpitalu jako wypełnienie 
praw pacjentów niesamodzielnych do zapewnienia dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej. 

2. Zapewnienie warunków pobytu opiekunom dorosłych pacjentów 
niesamodzielnych jako wypełnienie praw tych pacjentów do zapewnienia 
dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. 

 

Lata 2019-2020 (do 24 stycznia), z wykorzystaniem dowodów i danych dotyczących 

okresu wcześniejszego1. 

 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

 

Zbigniew Truszkowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/170/2019 z 22 listopada 2019 r.  

(akta kontroli str.1-2) 

 

                                                   
1 Dalej: okres objęty kontrolą. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 24 stycznia 2020 r. Szpital zapewnił możliwość 
całodobowego pobytu opiekunów pacjentów małoletnich na Oddziale Klinicznym 
Neurologii Dzieci i Młodzieży (dalej: Oddział Neurologii Dzieci i Młodzieży) 
oraz na Oddziale Klinicznym Foniatrii i Audiologii (dalej: Oddział Foniatrii 

i Audiologii). Opiekunom przygotowano odpowiednią ilość dodatkowych łóżek 
z kompletem pościeli w salach, w których przebywali pacjenci oraz dostęp 
do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w tym natrysków. Stworzono także 
warunki do dziennego pobytu opiekunów na trzech badanych oddziałach dla 

dorosłych4. Tym samym umożliwiono spełnianie praw pacjenta do dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej i kontaktu osobistego z innymi osobami. Wyniki badania 
kwestionariuszowego NIK, brak skarg i pozytywne wyniki badania satysfakcji 
pacjentów wskazują, że opiekunowie nie musieli wyręczać w obowiązkach 

personelu medycznego lub interweniować w sprawach wykonywania czynności 
pielęgnacyjnych. Szpital nie obciążał też pacjentów kosztami pobytu osób 
sprawujących nad nimi całodobową dodatkową opiekę pielęgnacyjną, w tym nad 
pacjentami poniżej 18 roku życia. 

Warunki lokalowe budynków Szpitala, w tym niespełnianie szeregu wymogów 
określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą5, mogły znacząco wpływać na 
obniżenie komfortu pacjentów i ich opiekunów, a także – jak to ustalił Powiatowy 
Państwowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu (dalej: PPIS) – również na obniżenie 
ich bezpieczeństwa. W Oddziale Neurologii Dzieci i Młodzieży nie było odrębnego 

pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla opiekunów, którzy korzysta z natrysków 
przeznaczonych dla pacjentów. NIK dostrzega jednak obiektywny, w tym finansowy, 
charakter przeszkód utrudniających niezwłoczne dostosowanie Szpitala do 
wymogów ww. rozporzadzenia oraz fakt podejmowania przez kierownictwo Szpitala 

szeregu sukcesywnych działań mających poprawić sytuację w tym zakresie. 

Nieprawidłowością było to, że pacjenci Szpitala byli zaopatrzeni w naręczne opaski 
zawierające dane osobowe, które umożliwiały identyfikację pacjentów przez osoby 
nieuprawnione. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
4 Oddział Foniatrii i Audiologii, Oddział Kliniczny Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz Oddział Kardiologii 
i Pulmonologii z Salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. 
5 Dz. U. z 2019 poz. 595, dalej: rozporządzenie w sprawie wymagań dla pomieszczeń i urządzeń szpitala.  
Poprzedzone rozporządzeniem tego ministra z 26 czerwca 2012 r., o tej samej nazwie. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Zapewnienie warunków pobytu opiekunom dzieci 
w Szpitalu jako wypełnienie praw pacjentów 
niesamodzielnych do zapewnienia dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej  

1.1. Na Oddziale Neurologii Dzieci i Młodzieży, prawa małoletniego pacjenta 
niesamodzielnego do kontaktu osobistego z innymi osobami i dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej w Szpitalu określały: Regulamin Organizacyjny Szpitala, Regulamin 

Odwiedzin, Karta Praw i Obowiązków Pacjenta, Karta Praw Dziecka Pacjenta, 
Regulamin pobytu w Oddziale Neurologii Dzieci i Młodzieży oraz informacja 
o zakresie opieki sprawowanej przez bliskich „Udział bliskich w procesie leczenia”. 
W informacji tej zdefiniowano opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem na oddziałach, 

która polegała na: zaspokajaniu jego potrzeb emocjonalnych i duchowych (czytanie, 
rozmowa); pomocy w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych, wykonywaniu toalety 
ciała (obcinanie paznokci, golenie, zmiana pampersa, czesanie), karmieniu 
(za wyjątkiem pacjentów nieprzytomnych i mających problemy z połykaniem); 

pomocy w zmianie pozycji ułożenia ciała (odwracanie na boki), wykonywaniu toalety 
przeciwodleżynowej (oklepywanie); uczestniczeniu w procesie rehabilitacji 
w porozumieniu z lekarzem, rehabilitantem lub pielęgniarką (pomoc pacjentowi przy 
wstawaniu z łóżka, siadaniu, chodzeniu, wożenie pacjenta na wózku inwalidzkim). 

W dokumencie tym wyraźnie podkreślono, że ostateczny zakres tej opieki określany 
jest indywidualnie, w porozumieniu z ordynatorem, lekarzem prowadzącym, 
pielęgniarką oddziałową lub pielęgniarką sprawującą opiekę nad pacjentem 
W ww. regulacjach nie określono żadnych ram czasowych ograniczających 

wypełnienie praw pacjenta określonych w art. 33 i 34 ustawy z dnia 6 listopada 
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta7. Nieletni pacjenci posiadali 
możliwość kontaktu bezpośredniego z innymi osobami codziennie, włącznie 
z dniami wolnymi, także późnym popołudniem lub wieczorem, bez ograniczeń 

czasowych. Na wniosek opiekunów, Szpital umożliwiał im sprawowanie całodobowej 
opieki pielęgnacyjnej. Dyrektor wyjaśniła, że w okresach wzmożonej 
zachorowalności na choroby zakaźne np. grypę, wprowadzała czasowe 
ograniczenia w korzystaniu z praw pacjenta z powodów wystąpienia zagrożenia 

epidemiologicznego, w tym dotyczące kontaktu osobistego z innymi osobami. 
Informacje o obowiązujących zasadach w zakresie praw pacjenta do kontaktu 
z opiekunem, sprawowania przez niego dodatkowej opieki pielęgnacyjnej lub jego 
obecności przy udzielaniu świadczeń, udostępniono w oddziałach na tablicach 

informacyjnych. Informacje te przekazywano pacjentom i ich opiekunom w trakcie 
rejestrowania i przyjmowania albo przy ustalaniu terminu przyjęcia do Szpitala. 
Na Oddziale Foniatrii i Audiologii, na którym w celach diagnostycznych 
hospitalizowano także dzieci, prawa małoletniego pacjenta niesamodzielnego 

do kontaktu osobistego z innymi osobami i dodatkowej opieki pielęgnacyjnej 
w Szpitalu, regulowały ww. przepisy oraz Regulamin pobytu dla rodziców 
i opiekunów faktycznych Oddziału Foniatrii i Audiologii. 

(akta kontroli str.118-130) 

                                                   
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.  
7 Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, ze zm. 
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1.2. Na Oddziale Neurologii Dzieci i Młodzieży było 26 łóżek (15 łóżek dla 
pacjentów8 i 11 łóżek dla ich opiekunów. W trakcie wykonywania oględzin 
przebywało w nim odpowiednio: od 11 do 13 pacjentów i od ośmiu do 10 opiekunów; 

jednorazowo najwięcej opiekunów w badanym okresie odnotowano 13 w dzień 
i dziewięciu w nocy. W 2019 r. na tym Oddziale przebywało 1 033 pacjentów. 
Na Oddziale Foniatrii i Audiologii, na którym wykonywano m.in. diagnostykę 
audiologiczną było 18 łóżek, w tym dwa łóżka dziecięce (z ruchomym dłuższym 

bokiem zabezpieczającym). W dniu oględzin przebywało w nim jedno dziecko wraz 
z opiekunem oraz dwóch pacjentów dorosłych bez opiekunów; jednorazowo 
najwięcej opiekunów w badanym okresie odnotowano siedmiu w dzień i trzech 
w  nocy9. W 2019 r. na oddziale przebywało 1 031 dzieci10. Ze względu na charakter 

wykonywanych świadczeń, większość pacjentów małoletnich przebywała na 
Oddziale nie dłużej niż jeden dzień (średni czas pobytu wszystkich pacjentów na 
Oddziale wynosił 1,11 dnia, faktycznie było to kilka godzin). Pacjenci przyjmowani 
na jeden dzień oczekiwali wraz z opiekunami na badanie w dwóch specjalnie 

wydzielonych strefach korytarza, wyposażonych w fotele i stoliki. Mogli przy tym 
korzystać ze wszystkich urządzeń i pomieszczeń sanitarnych w Oddziale. Małoletni 
pacjenci niesamodzielni, którzy przebywali na Oddziale dłużej, byli umieszczani 
wraz ze swoimi opiekunami w salach chorych nr 5 i 6, wyposażonych w małe łóżka.  

Opiekunowie pacjentów z tych Oddziałów, wykonujący dodatkową, całodobową 
opiekę pielęgnacyjną, przebywali tylko w salach chorych, wspólnie ze „swoimi” 
pacjentami. Opiekunom, którzy korzystali z wolnych łóżek pacjentów, każdorazowo 
udostępniano czystą pościel z zasobów Szpitala. Zwolnione łóżka, z których 

korzystali opiekunowie, tak jak inne zwolnione łóżka pacjentów, oraz pokrowce 
materaców z tych łóżek, po uprzednim zdjęciu z nich używanej pościeli, były 
każdorazowo myte i dezynfekowane. Liczbę osób, którym udzielano zgody na 
wykonywanie czynności opiekuna, ustalano w trakcie rejestracji przyjęcia lub 

wyznaczenia daty przyjęcia do Szpitala, gdyż na obu tych oddziałach wykonywano 
przyjęcia planowe. 
Na żadnym z ww. Oddziałów nie stwierdzono przypadków naruszania praw 
pacjentów do kontaktu z innymi osobami i całodobowej dodatkowej opieki 

pielęgnacyjnej. Nie wprowadzano ograniczeń w zapewnianiu kontaktu (osobistego, 
telefonicznego, korespondencyjnego) i sprawowaniu tej opieki, w tym na podstawie 
art. 5 ustawy o prawach pacjenta11. 
W 2019 r. najwyższe obłożenie łóżek na Oddziale Neurologii Dzieci i Młodzieży było 

w październiku (34,83%) a najniższe w styczniu (17,24%); średnie obłożenie łóżek 
wynosiło 26,25% przy średnim obłożeniu łóżek w Szpitalu 73,62%. 
Na 10 pielęgniarek zatrudnionych w marcu i 11 zatrudnionych w październiku tego 
roku, na danej zmianie pracę wykonywało od jednej do czterech osób w obu 

miesiącach.  
W analogicznym okresie, najwyższe obłożenie łóżek na Oddziale Foniatrii 
i Audiologii było w lutym (42,65%) a najniższe w styczniu (17,24%); średnie 
obłożenie łóżek wynosiło 30% przy średnim obłożeniu łóżek w Szpitalu 73,62%. 

                                                   
8 Przez pierwsze dwa miesiące 2019 r. 26 łóżek.  
9 W Szpitalu nie było pododdziałów dziecięcych na oddziałach dla dorosłych. Opiekunom nie przygotowano 
miejsc hotelowych. 
10 Które stanowiły 58% wszystkich pacjentów przyjętych na Oddział. Szpital w swojej księdze rejestrowej 
nie wprowadził zapisu, że Oddział Foniatrii i Audiologii jest oddziałem dziecięcym, albo iż wyodrębniono w nim 
pododdział dzieci młodszych. 
11 Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może 
ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na 
bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w art. 33 ust. 1, także ze względu 
na możliwości organizacyjne podmiotu. 
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Na 10 zatrudnionych pielęgniarek i opiekunów medycznych w styczniu oraz 
15 w grudniu 2019 r., faktycznie pracę na danej zmianie wykonywało od jednej 
do pięciu i od jednej do sześciu osób. 

Na obydwu Oddziałach opiekunowie korzystali z tych samych pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych, co pacjenci. Na Oddziale Neurologii Dzieci i Młodzieży mieli 
oni do dyspozycji cztery takie pomieszczenia z natryskiem, miską ustępową oraz 
umywalką z ciepłą i zimną wodą, przy której zamontowano dozownik z mydłem 

w płynie, dozownik z płynem, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym i pojemnik 
z ręcznikami jednorazowymi; obok znajdowały się pojemnik na ręczniki zużyte12. 
Ponadto w każdej sali chorych znajdowała się umywalka z ciepłą i zimną wodą przy 
której przy której zamontowano ww. urządzenia i przedmioty. Na Oddziale Foniatrii 

i Audiologii opiekunowie pacjentów niesamodzielnych mieli do dyspozycji trzy 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w natrysk, miskę ustępową oraz 
umywalkę z ciepłą i zimną wodą, przy której zamontowano dozownik z mydłem 
w płynie, dozownik z płynem, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, i pojemnik 

z ręcznikami jednorazowymi; obok znajdował się pojemnik na ręczniki zużyte13.  
Wszystkie drzwi do sal chorych na Oddziale Neurologii Dzieci i Młodzieży były 
przeszklone, co umożliwiało obserwację znajdujących się w salach pacjentów.  
Nie zapewniono natomiast przeszklenia ścian między pokojami łóżkowymi, 

w których hospitalizowano dzieci młodsze, i między tymi pokojami a punktem 
pielęgniarskim. 

(akta kontroli str.134-137, 181, 185-187, 206, 209) 
 

1.3 Oględziny Oddziałów14 wykazały, że: 
– żadnego z pacjentów, którym towarzyszyli opiekunowie, nie umieszczano poza 

salą chorych 

– opiekunowie nie siadali na łóżkach chorych, gdyż ich łóżka sąsiadowały 
z łóżkami dzieci, lub korzystali z krzeseł znajdujących się w salach15 (Oddział 
Foniatrii i Audiologii) albo - jeśli była taka potrzeba - przynosili krzesła z holu 
(Oddział Neurologii Dzieci i Młodzieży), 

– zapewniono nieskrępowane korzystanie z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
i natrysków, bez ewentualności wtargnięcia innej osoby. Wielkość tych 
pomieszczeń była wystarczająca, by mógł w nich przebywać pacjent 

niesamodzielny wspólnie z opiekunem; na każdym z Oddziałów było 
pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich), 
z  natryskiem, miską ustępową oraz umywalką z ciepłą i zimną wodą, przy której 

zamontowano dozownik z mydłem w płynie, dozownik z płynem, dozownik 
ze środkiem dezynfekcyjnym i pojemnik z ręcznikami jednorazowymi; obok 
znajdował się pojemnik na ręczniki zużyte, 

– we wszystkich pokojach łóżkowych zapewniono umywalkę z ciepłą i zimną wodą, 
dozownik z mydłem w płynie, dozownik z płynem dezynfekcyjnym, pojemniki 
z ręcznikami jednorazowymi i na ręczniki zużyte, 

– swobodny dostęp do wszystkich łóżek pacjentów z trzech stron był zapewniony 
w Oddziale Foniatrii i Audiologii; w Oddziale Neurologii Dzieci i Młodzieży taki 
dostęp do łóżek zapewniono tylko w sali nr 4, 

                                                   
12 W tym jedno pomieszczenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
13 W tym jedno pomieszczenie dla kobiet, jedno dla mężczyzn i jedno dla osób niepełnosprawnych. 
14 Dokonane w dniach: 4 i 6 grudnia 2019 r. oraz 10 i 22 stycznia 2020 r.  
15 W poszczególnych salach liczba krzeseł była co najmniej równa liczbie łóżek. 
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– wszystkie pomieszczenia, meble, podłogi oraz połączenia podłóg ze ścianami 
umożliwiały ich mycie i dezynfekcję; w pomieszczeniach Oddziałów było czysto, 

– obraz z monitoringu zainstalowanego w Oddziale Neurologii Dzieci i Młodzieży  
nie był widoczny w miejscach, do którego dostęp miały osoby inne niż 
upoważniony personel,  

– na obu Oddziałach opiekunowie mieli dostęp do czajnika elektrycznego, 
kuchenki mikrofalowej i lodówki,  

– opiekunowie nie wyręczali ani nie zastępowali personelu medycznego, 
w wykonywaniu u pacjenta niesamodzielnego czynności pielęgnacyjnych; 
nie zwracali się do personelu medycznego o wykonanie takich czynności, 

– nie występowały problemy w zakresie zapewnienia pacjentowi wyrobów 
medycznych, leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego. 

 (akta kontroli str.134-208, 441-456) 

 
Kierownik Działu Epidemiologii wyjaśniła, że w przypadku identyfikacji u chorego 
czynnika alarmowego wymagającego zastosowania izolacji w Oddziale Neurologii 
Dzieci i Młodzieży, pacjent zostaje przeniesiony do sali nr 2 albo 3 (sale 

dwuosobowe z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym), a przed salą umieszczony 
zostaje stolik z pakietem środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju 
izolacji; sala zostaje oznakowana zgodnie z procedurą P12/EPID „Izolacja 
pacjentów”. W analogicznej sytuacji, taką sama procedurą obejmuje się pacjenta 

z Oddziału Foniatrii i Audiologii, który zostaje przeniesiony na Oddziale do sali nr 6 
(sala dwuosobowa z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym). Sale izolacyjne, 
w zależności od rozpoznania oznaczano symbolami: C-izolacja kontaktowa, CDI-
clostidioides difficile, CPE-pałeczki Enterobacteriacae wytwarzające karbapenemazy 

typu KPC, NDM1,OXA48, A-izolacja powietrzno-pyłowa, D-izolacja powietrzno-
kropelkowa i O-izolacja ochronna.  

(akta kontroli str. 210-212) 
1.4. Szpital, zgodnie z art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej16, w terminie do 31 grudnia 2012 r. przedstawił Wojewodzie 
Wielkopolskiemu Program dostosowania Szpitala do wymagań wskazanych 
w art. 22 ust. 1 tej ustawy. Szpital, wobec spodziewanego niezrealizowania 
większości zaplanowanych zadań w terminie wymaganym art. 207 ust. 1 

ww. ustawy, tj. do 31 grudnia 2017 r., w dniu 10 stycznia 2018 r. zwrócił się 
do nadzorującego tę placówkę PPIS (w trybie art. 207 ust. 3 ww. ustawy) 
z wnioskiem o wydanie opinii o wpływie niespełnienia tych wymagań 
na bezpieczeństwo pacjentów, załączając wykaz zadań wynikających 

z niespełnienia ww. wymagań. PPIS w postanowieniu z dnia 23 kwietnia 2018 r.17 
stwierdził, że Szpital nie spełnia wymagań określonych w: § 15,  18, 19, 20, 28, 32, 
37 i 40; ust. 5 Części I załącznika nr 1; pkt 4 i 5 Części II załącznika nr 1; ust. 8 i 10 
Części V załącznika nr 1; ust. 1 pkt 2, 3, 6, 11, ust. 2 Części IX załącznika nr 1; 

ust. 3 Części X załącznika nr 1; ust. 1 pkt 2, 4 i 5 załącznika nr 5; ust. 4 i 5 
Załącznika nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą18, które zostały ujęte 

w  programie dostosowawczym podmiotu leczniczego, co miało znaczny wpływ 

                                                   
16 Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm., dalej: ustawa o działalności leczniczej.  
17 HK1-423/02/2-3(2)/18. 
18 Dz. U. poz. 739. 
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na bezpieczeństwo pacjentów. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w  Poznaniu (dalej: PSSE) wykonała też kontrolę w Szpitalu po której, na podstawie 
protokołu HK-465/1/11-38/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r. i decyzji HK1-423/02/2-7(2) 

18 z dnia 7 września 2018 r., PPIS nakazał podjęcie w obiektach Szpitala 
określonych czynności z terminem ich wykonania do 30 stycznia 2020 r. Ponieważ 
Szpital nie wykonał wszystkich zaleceń, w dniu 15 stycznia 2020 r. Dyrektor zwróciła 
się do PSSE o prolongatę wykonania części zaleceń.  

(akta kontroli str. 213-380) 
W zakresie wymogów części V Oddział dziecięcy załącznika nr 1 do rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Wielkopolski 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu wyjaśnił19: 

 spełnienie wymagań w zakresie zapewnienia dodatkowych łóżek lub foteli 
wypoczynkowych, wraz z pościelą, umożliwiających nocleg dla rodziców lub 

opiekunów dziecka, należy uznać, jeśli oddział dziecięcy w szpitalu dysponuje 
dodatkowymi łóżkami lub fotelami (wraz z pościelą), bez względu na ilość 
zarejestrowanych na oddziale dziecięcym łóżek dla pacjentów, liczby aktualnie 
hospitalizowanych pacjentów oraz niezależnie od ilości faktycznie dostępnych 

łóżek/foteli dla opiekunów, przy czym dodatkowe łóżka, a więc „wolne” łóżka dla 
pacjentów małoletnich nie mogą być uznawane i wykorzystywane jako łóżka dla 
opiekunów. 

 w oddziale dziecięcym poza pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi dla 
pacjentów, należy zapewnić pomieszczenie higieniczno-sanitarne przeznaczone 
wyłącznie dla rodziców/opiekunów dzieci, które poza wyposażeniem 

wynikającym z treści § 2 pkt 4 ww. rozporządzenia, będzie dodatkowo 
wyposażone w natrysk. Tym samym nie powinno mieć miejsca korzystanie przez 
rodziców/opiekunów z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla 
pacjentów, tak samo jak pacjenci nie powinni korzystać z  pomieszczeń 

higienicznych przeznaczonych dla rodziców/opiekunów, 

 przepisy tego rozporządzenia nie uwzględniają sytuacji, w której spełnienie 

określonych wymogów uzależnione było od aktualnych możliwości przyjmowania 
pacjentów do poszczególnych oddziałów, w tym gdy dzieci hospitalizowane są 
w oddziałach dla dorosłych, lecz wymogi te mają być spełnione odpowiednio do 

rodzaju prowadzonej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń 
zdrowotnych, a więc powinny wprost odnosić się do informacji zgłoszonych przez 
szpital do swojej księgi rejestrowej. Dodał, że wymogi szczegółowe określone dla 
oddziału dziecięcego, będą sprawdzane przez Państwową Inspekcję Sanitarną 

w  tych komórkach organizacyjnych szpitala, które zarejestrowane są jako 
oddziały dziecięce, a nie w jakimkolwiek dowolnym oddziale istniejącym 
w szpitalu.  

(akta kontroli str. 381-307) 
 
1.5. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 r. nowych norm zatrudnienia 
pielęgniarek20, ujętych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 11 października 2018 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego21, które uzależniało liczbę etatów pielęgniarskich od ilości łóżek 

                                                   
19 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
20 Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej w przypadku 
leczenia dzieci są obowiązani w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. zapewnić, 
aby równoważnik etatu na jedno łóżko nie był niższy niż 0,6 w odniesieniu do oddziałów pediatrycznych.  
21 Dz. U. z 2018 r. poz. 2012, ze zm.  
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na oddziale, Szpital zapewnił równoważnik 0,6 etatu na jedno łóżko w Oddziale 
Neurologii Dzieci i Młodzieży oraz Foniatrii i Audiologii. Od 1 stycznia 2020 r. 
w Oddziale Neurologii Dzieci i Młodzieży zapewniono 0,8 etatu pielęgniarskiego na 

jedno łózko22. W obydwu Oddziałach zapewniono po dwa etaty pielęgniarek  
ze specjalizacją z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego. Tylko na Oddziale 
Neurologii Dzieci i Młodzieży, z powodu niskiego obłożenia, od marca 2019 r. 
zmniejszono ilość łóżek dla pacjentów z 26 do 15. Nie spowodowało to zmniejszenia 

liczby hospitalizacji na Oddziale. Pielęgniarki Oddziałowe z ww. Oddziałów 
wyjaśniły, że podległe im pielęgniarki nie wykonywały zadań niepielęgnacyjnych23. 
Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP przy Szpitalu 
oświadczyła, że na podstawie własnych obserwacji oraz informacji od pielęgniarek, 

nie stwierdziła, aby zatrudnione w Szpitalu pielęgniarki były kierowane do prac 
innych niż wynikających z zakresu swoich obowiązków. Potwierdziły to także 
oględziny wykonane na tych Oddziałach. Na Oddziale Neurologii Dzieci i Młodzieży 
nie zatrudniano opiekunów medycznych. Jedną opiekunkę medyczną zatrudniano 

w Oddziale Foniatrii i Audiologii. Jej dużą przydatność potwierdziła Pielęgniarka 
Oddziałowa, wyjaśniając, że opiekunka współpracuje z pielęgniarkami w realizacji 
planu opieki chorych, w zakresie wskazanym w katalogu czynności wykonywanych 
przez opiekuna medycznego.. 

(akta kontroli str. 388-396, 397-413) 
 
1.6. Na Oddziale Neurologii Dzieci i Młodzieży było 26 łóżek24 w tym 15 łóżek dla 
chorych; pozostałych 11 łóżek było przeznaczonych dla opiekunów pacjentów 

niesamodzielnych. W czterech salach ponad 3-łóżkowych do końca lutego 2019 r. 
znajdowało się 18 łóżek dla pacjentów25 (69% wszystkich łóżek przeznaczonych dla 
pacjentów w Oddziale). Od 1 marca 2019 r. w Oddziale nie było sal ponad 
3-łóżkowych26. W dniu oględzin maksymalna liczba łóżek znajdowała się w sali nr 2 

(trzy łóżka duże i 3 łóżka małe27); przebywało w niej dwoje dzieci i dwoje 
opiekunów). Ponadto w sali nr 1 (4-łóżkowej) przebywało jedno dziecko i jego 
opiekun. 
Na Oddziale Foniatrii i Audiologii była jedna sala ponad 3-łóżkowa (były w niej cztery 

łóżka, tj. 22% wszystkich łóżek). W dniu oględzin maksymalna liczba łóżek 
znajdowała się w sali nr 4 (trzy łóżka dla dorosłych i jedno łóżko dziecięce); żadne 
z nich nie było zajęte. Pielęgniarka Oddziałowa w Oddziale Neurologii Dzieci 
i Młodzieży wyjaśniła, że na salach wielołóżkowych nie umieszczano parawanów 

oddzielających opiekuna od innych pacjentów, ze względu na małą powierzchnię sal 
chorych. Jednakże na wyraźne życzenie opiekuna takie parawany można ustawić 
w sali. Na Oddziale Foniatrii i Audiologii nie wystąpiła potrzeba umieszczenia 
w salach chorych parawanów. Nie wystąpiły przypadki nieumieszczenia pacjenta 

korzystającego z całodobowej dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w mniejszej sali 
(np. 1-3 osobowej); wszystkie sale o mniejszej liczbie łóżek były całkowicie 
obłożone. 
Na podstawie wykonanych oględzin, uwag przedstawionych przez opiekunów 

w kwestionariuszach oraz analizy skarg kierowanych do Szpitala, nie stwierdzono 

                                                   
22 O którym mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U z 2017 r. poz. 2295, ze zm., 
dalej rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych). 
23 Praca w charakterze rejestratorek, sekretarek (w tym do porządkowania dokumentacji lekarskiej), salowych 
(do sprzątania, np. mycia kaczek i basenów). 
24 W styczniu i w lutym po 26 łóżek zakontraktowanych do NFZ. 
25 Do 28 lutego 2019 r. 
26 Ilość łóżek dla pacjentów. 
27 Z bokami zabezpieczającymi dla dzieci do 140 cm wzrostu. 
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aby w ww. Oddziałach nie zapewniono pacjentom prawa do poszanowania 
intymności i godności. Nie stwierdzono przypadków naruszania porządku 
lub zagrożenia bezpieczeństwa pobytu opiekunów lub pacjentów, ani prezentowania 

informacji o ich stanie zdrowia innym pacjentom lub opiekunom. 
(akta kontroli str.415-425) 

 
1.7. Skargi, które wpłynęły do Szpitala w 2019 r. nie dotyczyły zagadnień 

związanych z niewłaściwym zapewnieniem opiekunom pacjentów niesamodzielnych 
właściwych warunków pobytu w ww. Oddziałach. W badanych Oddziałach 
nie wykonywano innych kontroli niż opisane w pkt. 1.4. tego wystąpienia. 

Wyniki badania satysfakcji z hospitalizacji pacjentów Szpitala omówiono w pkt. 2.6. 
wystąpienia.  

 (akta kontroli str. 457-459) 

 
1.8. W toku kontroli NIK w ww. dwóch badanych oddziałach przekazano opiekunom 

pacjentów poniżej 18 roku życia do wypełnienia kwestionariusze dotyczące: 

 stopnia zadowolenia z opieki pielęgnacyjnej Szpitala i przestrzegania praw 
pacjenta niesamodzielnego, 

 ograniczania prawa pacjenta do kontaktu z innymi osobami (głównie 
osobistego), dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony bliskich osób lub 
obecności takiej osoby przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego; 

 naruszenia prawa pacjenta do tajemnicy informacji o stanie zdrow ia, intymności 
i godności, w tym niewłaściwego zachowania personelu Szpitala wobec 
opiekuna lub pacjenta; 

 wyrażenia zgody by przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych obecne były inne 
osoby niż te, które ich udzielały; 

 wykonywania czynności w ramach opieki nad chorym, które powinny być 

wykonane przez personel Szpitala, lub interweniowania w sprawie wykonywania 
zaniedbywanych czynności; 

 uwag do warunków pobytu opiekuna i pacjenta w Szpitalu, 

 propozycji dotyczących poprawy opieki nad pacjentem niesamodzielnym 

i przestrzegania jego praw. 

Odpowiedzi udzieliło dziesięć osób. Wszyscy na najwyższym poziomie28 ocenili 
zadowolenie z opieki pielęgnacyjnej Szpitala i przestrzeganie praw pacjenta.  

Nie stwierdzili aby ograniczano prawo pacjenta, którym się opiekowali, do kontaktu 
z  innymi osobami lub dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ani nie wskazali czynności, 
które musieli wykonać wobec pacjenta w ramach opieki nad chorym, które powinny 
być wykonane przez personel Szpitala. Nie zgłosili uwag i nie mieli propozycji 

odnośnie do poprawy opieki nad pacjentem niesamodzielnym i przestrzegania jego 
praw.  

(akta kontroli str. 460-499) 

 

1.9 Po 3 lipca 2019 r. Szpital nie obciążał kosztami pobytu osób sprawujących 

dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentami małoletnimi29. Szpital 
nie występował też do NFZ o sfinansowanie kosztów pobytu tych opiekunów. 
Cennik usług niemedycznych dostępny był w Oddziale Neurologii Dzieci i Młodzieży, 

                                                   
28 W skali od 1 do 5. 
29 Od tego dnia, zgodnie z art. 35 ust. 4 w zw. z ust. 1 i art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta, pacjent 
małoletni, w tym z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie ponosi kosztów takiej opieki 
sprawowanej przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego 
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Foniatrii i Audiologii oraz na tablicy przy Izbie Przyjęć Szpitala. Z dniem 1 lipca 
2019 r. wprowadzono do niego zmianę, polegającą na usunięciu pozycji 
„Nocleg osób sprawujących całodobową opiekę nad pacjentem-dzieckiem 

hospitalizowanym”30.  
kontroli str. (505, 647-655) 

Szpital nie otrzymał łóżek ani innego sprzętu dla opiekunów pacjentów 
niesamodzielnych od innych podmiotów. 

(akta kontroli str. 136, 186) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Szpital nie zrealizował wszystkich zadań ujętych w programie dostosowania 

Szpitala, dla których PPIS wyznaczył termin ich wykonania do 30 stycznia 2020 r. 
W Oddziale Neurologii Dzieci i Młodzieży, wbrew niżej wskazanym w nawiasach 
przepisom rozporządzenia w sprawie wymagań dla pomieszczeń i urządzeń 
szpitala, Szpital nie zapewnił:   

- podziału Oddziału na odcinki dla dzieci młodszych i dzieci starszych,  

hospitalizowano dzieci do 18 lat (część V ust. 1 załącznika nr 1), 
- izolatki (§ 21, część V pkt 2 załącznika nr 1),  
- pokoju przygotowawczego przy punkcie pielęgniarskim (część II ust. 2 załącznika 

nr 1), 

- możliwości ciągłej obserwacji dzieci młodszych, tj. brak było przeszkleń w ścianach 
oddzielających pokoje łóżkowe oraz przeszkleń miedzy pokojami łóżkowymi 
i punktem pielęgniarskim (część V ust. 5 załącznika nr 1), 

- pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla opiekunów, skutkiem czego korzystali 
oni z natrysków ogólnodostępnych (część V ust. 10 załącznika nr 1),  

- poza salą nr 4 brak było dostępu do łóżek z trzech stron w pokojach łóżkowych 
(§ 18 ust. 1), 

- w brudowniku brak było płuczko-dezynfektora i wentylacji mechanicznej (część II 
pkt 5 załącznika nr 1).  

Dyrektor wyjaśniła, że wykonanie tych zaleceń nie jest możliwe w obecnych 
warunkach lokalowych. W istniejącym stanie nie jest także możliwa zmiana 
lokalizacji oddziału. Dodała, że całkowita likwidacja oddziału spowodowałby 
niemożność wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w tym 

zakresie. Zmiany lokalowe tego Oddziału będą możliwe dopiero po oddaniu 
do użytku nowych pomieszczeń szpitalnych, zrealizowanych w ramach I etapu 
Zintegrowanego Szpitala Klinicznego, które pozwolą na reorganizacje jednostek 
szpitalnych pozostających w starych w starych obiektach. Oddanie do użytku 

obiektów ww. inwestycji planowane jest na grudzień 2022 r. Dodała, że zakup 
płuczko-dezynfektorów dla oddziałów, z uwagi na możliwości finansowe Szpitala jest 
realizowany w sposób ciągły. W roku ubiegłym zakupione zostały dwa takie 
urządzenia; w bieżącym roku planuje się zakupienie dwóch kolejnych. 

(akta kontroli str. 369-379) 

                                                   
30 Zmiana w cenniku usług niemedycznych wprowadzona zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Szpitala 
Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
nr 03/06/2019 z 28.06.2019 r. w sprawie zmiany Cennika Usług Niemedycznych w Szpitalu Klinicznym 
im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
wprowadzonego zarządzeniem wewnętrznym nr 04/02/2011 z 24 lutego 2011 roku, zmienionego zarządzeniem 
wewnętrznym nr 10/05/2012 z 30 maja 2012 r., nr 04/07/2012 z 31 lipca 2012 r., nr 08/08/2012 z 31 sierpnia 
2012 r., nr 01/11/2012 z 19 listopada 2012 r., nr 07/02/2013 z 28 lutego 2013 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2. Pacjenci przebywający na Oddziałach Neurologii Dzieci i Młodzieży oraz Foniatrii 
i Audiologii, wbrew wymogom art. 36 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, nie byli 
zaopatrzeni w znaki identyfikacyjne, które zgodnie z art. 36 ust. 5 pkt 1 tej ustawy 

powinny zawierać informacje pozwalające na ustalenie: imienia i nazwiska oraz daty 
urodzenia pacjenta, zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta 
przez osoby nieuprawnione. Posiadali natomiast umieszczone nad przegubem ręki 
opaski, zawierające (na jej zewnętrznej, widocznej stronie) m.in.: pełne imię 

i nazwisko, wiek, płeć i datę urodzenia. 
 

Dyrektor w obszernych wyjaśnieniach wskazała m.in., że pacjenci byli zaopatrywani 
w ww. opaski, zgodnie z obowiązującą w Szpitalu procedurą, stworzoną na 
podstawie istniejących przepisów prawa, w tym ustawy o działalności leczniczej oraz 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków, 
sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne oraz sposobu 
postępowania w razie stwierdzenia ich braku31. Podkreśliła, że przywołane przepisy 
nie określają wprost jakie dane powinny zostać zakodowane na opasce 

identyfikacyjnej, poza tym, iż mają dawać możliwość zidentyfikowania pacjenta oraz 
że należy zapisać je w sposób uniemożliwiający wgląd do nich osobom postronnym. 
Dodała, że przepisy nie zakazują umieszczenia na opasce danych w zakresie 
imienia i nazwiska, o ile zostaną one zapisane w sposób umożliwiający zapewnienie 

prywatności pacjentowi, tzn. nie będą widoczne dla osób postronnych. Oznacza to, 
że takie działanie, przy zachowaniu należytej staranności, nie będzie działaniem 
niezgodnym z przepisami o ochronie danych osobowych. Dyrektor zaznaczyła, 
że należy rozważyć jakie mogą być skutki ograniczenia dostępności danych dla 

zdrowia a nawet życia pacjenta. Szpital jest miejscem, do którego trafiają osoby 
z różnymi schorzeniami, często obarczonymi ryzykiem utraty świadomości, 
czy przytomności. Jeśli zatem pacjent zaopatrzony w opaskę zawierającą jedynie 
kod kreskowy (czy numer) opuści oddział i straci przytomność, może dojść 

do sytuacji, w której nie otrzyma on odpowiedniej pomocy z powodu „zaszyfrowania” 
jego danych. Zagrożenie dla życia pacjenta może wystąpić również w przypadku 
niedostępności systemu umożliwiającego odczytanie danych z opaski (uszkodzenie 
czytników, unieruchomienie systemu stosowanego do odczytu, atak hakerski, 

któremu towarzyszyć może zaszyfrowanie wszystkich danych). Widoczne na opasce 
imię i nazwisko oraz data urodzenia pozwalają personelowi na bezpieczną, sprawną 
i pewną weryfikację danych pacjenta, która zapobiega wystąpieniu zdarzeń 
niepożądanych w postaci pomyłki diagnostycznej, lekowej czy pomyłki przy 

transfuzji krwi. Dyrektor wyjaśniła, że podstawą do podjęcia decyzji 
o nierealizowaniu przez Szpital obowiązku zapisywania na opasce informacji 
o pacjencie, w sposób uniemożliwiający jego identyfikację przez osoby 
nieuprawnione, jest ochrona najwyższych wartości jakimi są życie i zdrowie 

pacjenta, przywołując motyw czwarty preambuły Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)32. Zgodnie z tym motywem 
„Przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby służyło 
ludzkości. Prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym; 
należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem 

innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności”(....). 
(akta kontroli str. 173, 174, 504-505) 

                                                   
31 Dz. U. poz. 1098, dalej: rozporządzenie w sprawie znaków identyfikacyjnych.  
32 Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1., dalej: RODO. 
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NIK wskazuje, że wejście w życie i rozpoczęcie stosowania33 RODO nie skutkowało 
zaprzestaniem obowiązywania m.in. art. 36 ustawy o działalności leczniczej oraz 
przepisów rozporządzenia w sprawie znaków identyfikacyjnych. Przywołanego 

w wyjaśnieniach motywu czwartego preambuły RODO nie należy interpretować jako 
swoistego przyzwolenia do nieprzestrzegania obowiązującego prawa - w tym także 
przepisów samego RODO. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 lit. a oraz f. RODO, dane 
osobowe muszą być przetwarzane m.in. zgodnie z prawem, w sposób zapewniający 

odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed 
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, za pomocą 
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Temu, wolą ustawodawcy 
oraz Ministra Zdrowia służą m.in. przedmiotowe znaki identyfikacyjne. Podkreślenia 

wymaga, że uchylanie się od wprowadzenia tego rozwiązania - i to po upływie 
ponad siedmiu lat od wejścia w życie ww. przepisów ustawy i rozporządzenia - 
naraża Szpital na zarzut naruszenia ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4 
pkt 12 RODO i może skutkować aktywizowaniem obowiązków, o których mowa 

w art. 33 i 34 RODO, tj. koniecznością zgłoszenia naruszenia ochrony danych 
osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, 
o naruszeniu ochrony tych danych. Stawia to także pod znakiem zapytania 
prawidłowość wypełniania przez inspektora ochrony danych Szpitala jego zadań 

określonych m.in. w art. 39 ust. 1 lit. a oraz b RODO34. Na marginesie dodać 
również należy, że przyjęte w Szpitalu rozwiązanie zastępcze de facto nie 
funkcjonowało, skoro dane osobowe umieszczone były na zewnętrznej stronie 
opaski, tj. widocznej dla otoczenia. 

 

W dwóch Oddziałach objętych szczegółowym badaniem zapewniono pacjentom 

małoletnim warunki do korzystania z ich praw, w tym do kontaktu z innymi osobami 
(osobistego, telefonicznego, korespondencyjnego) i całodobowej dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej. Opiekunowie nie musieli zastępować w obowiązkach personelu 
medycznego. W regulacjach wewnętrznych Szpitala nie ograniczono realizacji praw 

pacjentów małoletnich wyłącznie do kontaktu z innymi osobami i całodobowej 
dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. W badanych oddziałach zapewniono liczbę 
pielęgniarek wymaganą rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych 
w leczeniu szpitalnym i rozporządzeniu je zmieniającym oraz o kwalifikacjach 

wymaganych w tych rozporządzeniach. Nie angażowano pielęgniarek i opiekunów 
medycznych do zadań, które mogły być wykonane przez personel o niższych 
kwalifikacjach. Do Szpitala nie wpłynęły skargi dotyczące przestrzegania praw 
pacjentów w zakresie kontaktu z opiekunem i warunków sprawowania przez niego 

dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Po 3 lipca 2019 r. kosztami pobytu nie obciążano 
osób sprawujących dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentami małoletnimi. 
Do dnia zakończenia czynności kontrolnych w jednostce35 Szpital nie wdrożył jednak 
wszystkich działań zawartych w programie dostosowania i zaleceń PPIS dotyczące 

pacjentów małoletnich. Pacjenci nie byli też zaopatrzeni w wymagane znaki 
identyfikacyjne, posiadali natomiast opaski naręczne, które umożliwiały identyfikację 
pacjenta przez osoby nieuprawnione.  

                                                   
33 25 maja 2018 r. 
34 Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane 
osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów 
Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; monitorowanie przestrzegania 
niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk 
administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział 
obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach 
przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.  
35 Tj. do 24 stycznia 2020 r. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Zapewnienie warunków pobytu opiekunom dorosłych 
pacjentów niesamodzielnych jako wypełnienie praw 
tych pacjentów do zapewnienia dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej 

2.1. Regulacje w zakresie praw dorosłych pacjentów niesamodzielnych do kontaktu 
osobistego z innymi osobami i dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o których mowa 
w art. 33 i 34 ustawy o prawach pacjenta, były tożsame z regulacjami opisanymi 
w  pkt. 1.1. tego wystąpienia i nie zawierały ograniczeń czasowych w tym zakresie. 

2.2. Pacjenci niesamodzielni przebywający na Oddziałach Foniatrii i Audiologii, 
Klinicznym Neurologii z Pododdziałem Udarowym (dalej: Oddział Neurologii) oraz 
Oddziale  Kardiologii i Pulmonologii z Salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego  

(dalej: Oddział Kardiologii) mogli korzystać z całodobowej opieki opiekunów.  
Pielęgniarki Oddziałowe z ww. Oddziałów wyjaśniły, że Oddziały są przygotowane 
do zapewnienie całodobowego pobytu opiekunów pacjentów niesamodzielnych 
w Oddziale, jeśli tylko wyrażą oni taką prośbę. Do ich dyspozycji przeznacza się 

wtedy łóżko z kompletem czystej pościeli, w tej samej sali, w której przebywa ich 
pacjent. Dodały, że pacjenci niesamodzielni w Oddziałach mieli zapewnioną 
możliwość kontaktu osobistego z innymi osobami bez żadnych ograniczeń.  

(akta kontroli str. 118-130, 503 ) 

Pielęgniarka naczelna wyjaśniła, że normy zatrudnienia pielęgniarek oparte tylko 
na wskaźnikach nie są adekwatne do faktycznych potrzeb. Faktyczne potrzeby 
określają: stan kliniczny pacjentów, liczba chorych, w tym zakwalifikowanych do II 
i III kategorii opieki oraz poziom referencyjny Szpitala. Dodała, że ilość 

zatrudnionych w badanych oddziałach, opiekunów medycznych, jest wystarczająca. 
(akta kontroli str. 391) 

 
2.2. W 2019 r. w zbadanym Oddziale: 

 Foniatrii i Audiologii było 18 łóżek. Hospitalizowano w nim 766 pacjentów 
dorosłych36, którzy przebywali w nim przeciętnie przez 1,11 dnia; średnie 
obłożenie łóżek w Oddziale wyniosło 31%37, 

 Neurologii było 56 łóżek. Hospitalizowano w nim 3 132 pacjentów, którzy 
przebywali w nim przeciętnie przez 5,74 dni; średnie obłożenie łózek w Oddziale 

wyniosło 87,91%, 

 Kardiologii było 30 łóżek. Hospitalizowano w nim 1 649 chorych, którzy 

przebywali tam przeciętnie przez 5,28 dni; średnie obłożenie łóżek w Oddziale 
wyniosło 79,57%.38 

Szpital nie prowadził ewidencji pobytu opiekunów dorosłych pacjentów 
niesamodzielnych, w tym ich pobytu całodobowego. W dniu oględzin, na badanych 
Oddziałach żaden z przebywających opiekunów nie zgłosił zamiaru pobytu przy 
chorym przez całą dobę. W oddziałach tych, w 2019 r. nie przebywali całodobowo 

opiekunowie pacjentów z orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności.  

(akta kontroli str. 415-425) 

 

                                                   
36 Stanowili oni 42.6% ogółu pacjentów hospitalizowanych na tym oddziale. Na pozostałych badanych 
oddziałach nie hospitalizowano dzieci. 
37 Łącznie z hospitalizowanymi dziećmi w tym Oddziale.  
38 W Szpitalu nie było oddziału zakaźnego.  

OBSZAR 
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faktycznego 
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2.3. Oględziny przeprowadzone na ww. Oddziałach39 wykazały, że: 

 we wszystkich salach znajdowała się umywalka z ciepłą i zimną wodą przy której 

zamontowano dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem 
dezynfekcyjnym i pojemnik z ręcznikami jednorazowymi; obok ustawiono 
pojemnik na ręczniki zużyte,  

 w każdej z sal chorych liczba krzeseł, z których korzystali chorzy była 

nie mniejsza niż ilość łóżek, opiekunowie spoczywali na krzesłach ustawionych 
przy łóżkach; nie siadali na łózkach chorych,  

 opiekunom pacjentów niesamodzielnych zapewniono nieskrępowane korzystanie 

z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (w tym natrysków), przeznaczonych 
dla pacjentów, bez ewentualności wtargnięcia innej osoby 

 żadnego z pacjentów, którym towarzyszyli opiekunowie, nie umieszczono poza 
salą chorych, 

 żaden z opiekunów nie zgłosił personelowi chęci przebywania przy chorym przez 
całą dobę i skorzystania z łóżka w porze nocnej, 

 zapewniono opiekunom nieskrępowane korzystanie z pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych, w tym natrysków pacjentów, bez ewentualności wtargnięcia innej 
osoby. Na każdym z Oddziałów było pomieszczenie higieniczno-sanitarne 
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym poruszających się 
na wózkach inwalidzkich), z natryskiem, miską ustępową oraz umywalką z ciepłą 

i zimną wodą, przy której zamontowano dozownik z mydłem w płynie, dozownik 
z płynem, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym i pojemnik z ręcznikami 
jednorazowymi; obok znajdowały się pojemnik na ręczniki zużyte, 

 swobodny dostęp do wszystkich łóżek pacjentów z trzech stron był zapewniony 
tylko w Oddziale Foniatrii i Audiologii, 

 wszystkie pomieszczenia, meble, podłogi oraz połączenia podłóg ze ścianami 
umożliwiały ich mycie i dezynfekcję; w pomieszczeniach Oddziałów było czysto, 

 obraz z monitoringu zainstalowanego w Oddziale Kardiologii nie był widoczny 
w miejscach, do którego dostęp miały osoby inne niż upoważniony pracownik 

ochrony40,  

 na ww. Oddziałach opiekunowie mieli do dyspozycji czajnik elektryczny, 

kuchenkę mikrofalową i lodówkę,  

 opiekunowie nie wyręczali ani nie zastępowali personelu medycznego, 

w wykonywaniu u pacjenta niesamodzielnego czynności pielęgnacyjnych; 
nie zwracali się do personelu medycznego o wykonanie takich czynności, 

 nie występowały problemy w zakresie zapewnienia pacjentowi wyrobów 
medycznych, leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego. 

(akta kontroli str. 185-187, 506-510, 535-537) 

2.4. W Programie dostosowania w zakresie oddziałów dla dorosłych, Szpital 
przedstawił działania, które zamierzał podjąć, w celu osiągnięcia wymagań, 
określonych w ustawie o działalności leczniczej. Zakres niezrealizowanych działań 
przedstawiono w sekcji „.Stwierdzone nieprawidłowości”.  

(akta kontroli str. 223-229) 

 

                                                   
39 Dnia 6 grudnia 2019 r. oraz 7, 8 i 10 stycznia 2020 r.  
40 W pozostałych badanych oddziałach monitoringu wizyjnego nie stosowano. 
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2.5. W 2019 r. na Oddziale: 

 Foniatrii i Audiologii największe obłożenie łóżek było w lutym (42,65 %), 

najmniejsze w grudniu (21,5%), przy średnim rocznym obłożeniu na oddziale 
(31%). Na 10 zatrudnionych pielęgniarek i opiekunów medycznych w styczniu 
i 15 w grudniu, faktycznie pracę na danej zmianie wykonywało od jednej 

do pięciu, i od jednej do sześciu osób, 

 Neurologii największe obłożenie łóżek było w lutym (96,81%), najmniejsze 

we wrześniu (80,83 %), przy średnim rocznym obłożeniu w oddziale (87,91%). 
Na 58 zatrudnionych pielęgniarek i  opiekunów medycznych w  styczniu i 56 
w kwietniu faktycznie pracę na danej zmianie wykonywało od sześciu do 21, 

i od siedmiu do 20 osób, 

 Kardiologii największe obłożenie łóżek było w styczniu (91,93%), najmniejsze 

w grudniu (72,25%), przy średnim rocznym obłożeniu w  oddziale (79,57%). 
Na 27 zatrudnionych pielęgniarek i opiekunów medycznych w styczniu i kwietniu 
faktycznie pracę na danej zmianie wykonywało w obydwu miesiącach od trzech 
do 11 osób. 

Na tych Oddziałach Szpital zapewnił równoważnik 0,6 etatu pielęgniarskiego 
na jedno łóżko, oraz po dwa etaty pielęgniarek ze specjalizacją odpowiednio: 

z pielęgniarstwa pediatrycznego, neurologicznego i kardiologicznego. Jedna 
z pielęgniarek Oddziału Foniatrii i Audiologii bierze udział w zajęciach 
ze specjalizacji internistycznej. Na ww. Oddziałach nie zmniejszono ilości łóżek 
w  salach chorych. Nie zmniejszyła się też średnia liczba osób hospitalizowanych 

na tych Oddziałach. 
Pielęgniarki Oddziałowe z ww. Oddziałów wyjaśniły, że podległe im pielęgniarki 
nie wykonywały zadań niepielęgnacyjnych. Przewodnicząca Zakładowej Organizacji 
Związkowej OZZPiP przy Szpitalu oświadczyła, że na podstawie własnych 
obserwacji oraz informacji od pielęgniarek, nie stwierdziła, aby zatrudnione 

w Szpitalu pielęgniarki były kierowane do prac innych niż wynikających z zakresu 
swoich obowiązków. Potwierdziły to także oględziny wykonane na tych Oddziałach. 
Pielęgniarki Oddziałowe w swoich wyjaśnieniach podkreśliły, że opiekunowie 
medyczni zatrudnieni na ich Oddziałach (sześciu na Neurologii, pięciu na Kardiologii 

i jeden na Foniatrii i Audiologii), wykonując swoje zadania, znacznie odciążali 
pielęgniarki w wykonywaniu u pacjenta czynnościach higienicznych i  opiekuńczych. 

(akta kontroli str. 415-425, 388-394, 395-413) 

 
2.6. Skargi, które wpłynęły do Szpitala w 2019 r. nie dotyczyły zagadnień 

związanych z zapewnieniem opiekunom pacjentów niesamodzielnych właściwych 
warunków pobytu w ww. Oddziałach. W badanych Oddziałach nie wykonywano 
innych kontroli niż opisane w pkt. 1.4. tego wystąpienia. Wyniki badania satysfakcji 
z hospitalizacji pacjentów Szpitala przeprowadzone od grudnia 2018 r. do lutego 

2019 r. na podstawie 266 ankiet, w porównaniu z wynikami badań z trzech ostatnich 
lat wskazują na spadek zadowolenia pacjentów z powodu powolnego i utrudnionego 
załatwienia formalności związanych z przyjęciem do szpitala. Z ostatnich badań 
wynikało, że aż 24% pacjentów negatywnie oceniło sprawność procesu rejestracji. 

Podobny odsetek pacjentów był niezadowolony ze zbyt długiego czasu oczekiwania 
na poszczególne zabiegi. Natomiast o 3% zmniejszyła się liczba pacjentów, którzy 
nie otrzymali ważnych dla siebie informacji, dotyczących przygotowania się 
do badania. Wzrosło z 12% w 2016 r. do 15% w  2018 r. niezadowolenie 

ze sposobu, w jaki są planowane badania diagnostyczne. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, komfort pobytu był oceniany jako najgorszy aspekt hospitalizacji, przez 
około 12-15% badanych. 
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Za najbardziej satysfakcjonujące aspekty pobytu/hospitalizacji w Szpitalu w latach 
2016 - 2018 uznano uprzejmość personelu podczas rejestracji (od 82 do 87%) oraz 
rzetelne informowanie pacjenta na czym będą polegały badania a także leczenie 

(od 86 do 90%). Pacjenci byli też zadowoleni z zachowania warunków intymności 
podczas pobytu i wykonywania badań (od 87 do 92%), z kompetencji personelu 
medycznego (od 72 do 75%) oraz z uprzejmości personelu medycznego (od 79 
do 82%), przy czym w roku 2018 wszystkie te aspekty oceniono najgorzej, 

w stosunku do poprzednich trzech lat. 

(akta kontroli str. 591-607 ) 

2.7. W salach ponad 3-łóżkowych znajdowały się: cztery łóżka w Oddziale Foniatrii 
i Audiologii (22% wszystkich łóżek w Oddziale), 33 łóżka w Oddziale Neurologii 

(59% wszystkich łóżek w Oddziale) i pięć łóżek w Oddziale Kardiologii 
(17% wszystkich łóżek w Oddziale). W dniu oględzin na ww. Oddziałach najwięcej 
łóżek było odpowiednio: w sali nr 4 (trzy łóżka dla dorosłych i jedno łóżko dziecięce); 
wszystkie wolne, w salach od 224 do 228, (po cztery łóżka); wszystkie zajęte w sali 

224 oraz w Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, pięć łóżek; wszystkie 
zajęte. 

Na podstawie wykonanych oględzin, uwag przedstawionych przez opiekunów 

w kwestionariuszach oraz analizy skarg kierowanych do Szpitala, nie stwierdzono 
aby w ww. Oddziałach nie zapewniono pacjentom prawa do poszanowania 
intymności i godności. Nie stwierdzono przypadków naruszania porządku 
lub zagrożenia bezpieczeństwa pobytu opiekunów lub pacjentów, ani prezentowania 

informacji o ich stanie zdrowia innym pacjentom lub opiekunom. 

(akta kontroli str. 415-425) 

2.8. Siedem osób odwiedzających i opiekujących się pacjentami na ww. Oddziałach 
w odpowiedziach kwestionariuszowych41, na najwyższym poziomie ocenili 
zadowolenie z opieki pielęgnacyjnej Szpitala i przestrzeganie praw pacjenta. 

Nie stwierdzili aby ograniczano prawo pacjenta, którym się opiekowali, do kontaktu 
z  innymi osobami lub dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, ani nie wskazali czynności, 
które musieli wykonać nad pacjentem w ramach opieki nad chorym, które powinny 
być wykonane przez personel Szpitala. Nie zgłosili uwag i nie mieli propozycji 

odnośnie poprawy opieki nad pacjentem niesamodzielnym i przestrzegania jego 
praw. 

(akta kontroli str. 563-590) 

2.8. W 2019 i 2020 r. (do 24 stycznia) w Szpitalu nie ustalono odpłatności dla osób 

sprawujących dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad dorosłym pacjentem 
niesamodzielnym, także nieposiadającym orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. Informacja o braku opłat – uwzględniająca nieponoszenie 
kosztów pobytu osób sprawujących dodatkową opiekę pielęgnacyjną przez 

pacjentów z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – była jawna 
i udostępniona na tablicy informacyjnej przy Izbie Przyjęć. Informacje te były 
przekazywane opiekunom pacjentów w trakcie procesu rejestracji i przyjmowania 
pacjentów do Szpitala. Informacje o ww. braku opłat przekazywał też personel 
pielęgniarski badanych Oddziałów. 

(akta kontroli str. 505, 617 ) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

                                                   
41 Opisanych w pkt. 1.8. tego wystąpienia.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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 Szpital nie zrealizował wszystkich zadań ujętych w programie dostosowania 1.
Szpitala, dla których Inspektor Sanitarny wyznaczył termin ich wykonania do 
30 stycznia 2020 r. Wbrew niżej wymienionym w nawiasach przepisom 

rozporządzenia w sprawie wymagań dla pomieszczeń i urządzeń szpitala: 

1.1. W Oddziale Neurologii Szpital nie zapewnił: 

- dojścia z trzech stron: do trzech łóżek w salach nr: 231, 234 i 218, dwóch łóżek 
w  salach nr: 212, 215, 219, 220 i 221 oraz jednego łóżka w sali nr 236 
(§ 18 ust.1),  

- wydzielenia gabinetu diagnostyczno-zabiegowego (część II pkt 3 załącznika nr 1),  

- pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wyposażonego dodatkowo w natrysk, 

przystosowanego dla niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się 
na wózkach inwalidzkich (część II pkt 4 załącznika nr 1), 

- dwóch42 brudowników wyposażonych w: umywalkę, płuczko-dezynfektor lub 
urządzenie do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych wraz 
z zawartością, a także wentylacji mechanicznej wyciągowej (część II pkt 5 
załącznika nr 1).  

Dyrektor wyjaśniła, że pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich jest w trakcie realizacji. W zakresie pozostałych 
niezrealizowanych poleceń, wyjaśniła, że w tym roku Szpital rozpoczyna 

modernizację na dwóch kondygnacjach pomieszczeń zajmowanych przez Oddział 
Neurologii, w których powstanie zintegrowany ośrodek diagnostyki, leczenia 
i  profilaktyki zaburzeń układu krążenia i patologii naczyń mózgowych; zakończenie 
inwestycji planowane jest na koniec 2021 r. 

1.2. W Oddziale Kardiologii Szpital nie zapewnił: 

- dostępu do łóżek z trzech stron w salach nr 14 i 13 (jw.),  

- płuczko-dezynfektora i wentylacji mechanicznej w brudowniku (jw.), 

- szerokości drzwi w pokojach łóżkowych nr: 11, 12, 13, 14 i 15 umożliwiającej 
swobodne wyprowadzenie z nich łóżek (§ 20). Ponadto, Oddział był oddziałem 
przechodnim z Oddziałem Wewnętrznym (§ 15).  

Dyrektor wyjaśniła, że obniżyła liczbę łóżek i tam gdzie istniały możliwości 
techniczne, łóżka zostały tak usytuowane aby było do nich możliwe dojścia z trzech 
stron. Dodała, że dalsze zmniejszanie liczby łóżek spowodowałoby utrudniony 
dostęp pacjentów do świadczeń zdrowotnych i wydłużyło czas oczekiwania 

pacjentów na wykonanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu. 

 (akta kontroli str. 369-379) 

2. Pacjenci dorośli przebywający na Oddziałach Foniatrii i Audiologii, Neurologii 
oraz Oddziale Kardiologii, wbrew wymogom art. 36 ust. 3 ustawy o działalności 

leczniczej, nie byli zaopatrzeni w znaki identyfikacyjne, które zgodnie z art. 36 ust. 5 
pkt 1 tej ustawy powinny zawierać informacje pozwalające na ustalenie: imienia 
i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta, zapisane w sposób uniemożliwiający 
identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione. Posiadali natomiast umieszczone 

nad przegubem ręki opaski, zawierające (na jej zewnętrznej, widocznej stronie) 
m.in.: pełne imię i nazwisko, wiek, płeć i datę urodzenia.  

Wyjaśnienia Dyrektor w tym zakresie opisano w pkt 2 sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości” obszaru 1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, podobnie jak 
i stanowisko NIK w tej materii. 

(akta kontroli str.531, 542, 545) 

                                                   
42 Oddział Kliniczny Neurologii z Pododdziałem Udarowym. 
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W badanych trzech oddziałach zapewniono dorosłym pacjentom niesamodzielnym 
warunki do korzystania z ich praw, w tym do kontaktu z innymi osobami (osobistego, 
telefonicznego, korespondencyjnego) i całodobowej dodatkowej opieki 

pielęgnacyjnej. Opiekunowie nie wyręczali w obowiązkach personelu medycznego. 
Regulacje wewnętrzne Szpitala nie ograniczały realizacji praw dorosłych pacjentów 
wyłącznie do kontaktu z innymi osobami i całodobowej dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej. W ww. oddziałach zapewniono liczbę pielęgniarek wymaganą 

rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych w leczeniu szpitalnym 
i o kwalifikacjach wymaganych w tym rozporządzeniu. Do Szpitala nie wpłynęły 
skargi dotyczące przestrzegania praw pacjenta. Kosztami pobytu nie obciążano 
osób sprawujących dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentami dorosłymi 

z orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności. W odpowiedziach 
kwestionariuszowych opiekunowie pacjentów dorosłych nie zgłosili uwag do 
warunków ich pobytu w Szpitalu. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych 
w jednostce Szpital nie wdrożył jednak wszystkich działań zawartych w programie 

dostosowania. Pacjenci nie byli zaopatrzeni w wymagane znaki identyfikacyjne, 
posiadali natomiast opaski naręczne, które umożliwiały identyfikację pacjenta przez 
osoby nieuprawnione. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie oraz 
kontynuowanie działań w celu możliwie niezwłocznego: 

 dostosowania pomieszczeń Szpitala do wymogów rozporządzenia w sprawie 1)
wymagań dla pomieszczeń i urządzeń szpitala, w tym, w zakresie zapewnienia 
odpowiednich warunków pobytu opiekunom pacjentów niesamodzielnych, 

 zaopatrzenia pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne pozwalające na 2)
ustalenie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta, zapisanych 
w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione. 

 
NIK nie formułuje uwag. 

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 Poznaniu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 

z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 

w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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