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I. Dane identyfikacyjne 

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 

ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań (dalej: Szpital albo SZOZ) 

 

Izabela Marciniak, Dyrektor Szpitala, od 1 czerwca 2016 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 pielęgnacyjnej1. 

Lata 2019-2020 (do 6 marca), z wykorzystaniem dowodów i danych dotyczących 
okresu wcześniejszego. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

 

Joanna Piasecka-Girguś, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/178/2019 z 10 grudnia 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1) 

 

                                                   
1 Zagadnienie to nie zostało objęte kontrolą, ponieważ oddziały dla osób dorosłych nie zostały wytypowane 
do szczegółowego badania. 
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 6 marca 2020 r. na Oddziale Chirurgicznym 
i Leczenia Oparzeń4 oraz Oddziale Wewnętrznym (Hematologicznym)5 Szpitala, 
objętych szczegółowym badaniem, zapewniono możliwość całodobowego pobytu 
opiekunów pacjentów niesamodzielnych i kontaktu z nimi. Przyjęte w tym zakresie 

regulacje wewnętrzne, z którymi zapoznawano pacjentów i ich opiekunów, 
były prawidłowe. 

Warunki lokalowe w budynkach SZOZ nie spełniały natomiast części 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 leczniczą6, co mogło negatywnie wpływać na 
komfort pacjentów i ich opiekunów, a także – jak to ustalił Powiatowy Państwowy 

Inspektor Sanitarny w Poznaniu (dalej: PPIS) – na ich bezpieczeństwo. Skutkiem 
tego na Oddziale Wewnętrznym co prawda zapewniono dodatkowe łóżka lub fotele 
dla opiekunów pacjentów7, jednakże nie zawsze w liczbie odpowiadającej liczbie 
opiekunów przebywających w tym samym czasie na oddziale. Na Oddziale 

Laryngologicznym w okresie objętym kontrolą nie zapewniono natomiast żadnych 
takich łóżek lub foteli, a na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (dalej: 
Oddział Ortopedii) zapewniano je jedynie czasowo. Stosowano rozwiązania 
zastępcze, umożliwiając korzystanie przez opiekunów z własnych sprzętów, 

wolnych łóżek pacjentów w sytuacji niskiego obłożenia oraz miejsc w pokojach dla 
opiekunów znajdujących się na terenie Szpitala.  

Podkreślenia jednocześnie wymaga, że w świetle decyzji Wielkopolskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (dalej: WPWIS) z 23 maja 
2018 r., nie upłynął jeszcze termin wyznaczony Szpitalowi na dostosowanie swoich 
pomieszczeń do wymogów ww. rozporządzenia (31 grudnia 2020 r.). Zauważyć 
również należy obiektywny, w tym techniczny i finansowy, charakter przeszkód 

utrudniających niezwłoczne dostosowanie SZOZ do ww. wymogów. NIK pozytywnie 
ocenia, że kierownictwo Szpitala podejmowało sukcesywne działania na rzecz 
ich spełnienia, czego efektem było m.in. przystąpienie przez samorząd 
województwa wielkopolskiego do budowy nowego kompleksu Szpitala. 

Nie we wszystkich miesiącach 2019 r. w dziewięciu oddziałach pediatrycznych 
Szpitala zapewniano wymaganą liczbę pielęgniarek, a od 1 do 31 stycznia 2020 r. – 

nie zapewniono tej liczby w sześciu takich oddziałach. Było to związane m.in. ze 
zmianą prawa oraz brakiem na rynku pracy osób posiadających niezbędne 
kwalifikacje. Wyniki badania kwestionariuszowego NIK, brak zasadnych skarg 
i pozytywne rezultaty badania satysfakcji pacjentów przeprowadzonego przez 

Szpital wskazują, że pomimo ww. braków kadrowych opiekunowie nie musieli 
wyręczać personelu medycznego lub interweniować w sprawie wykonywania 
czynności pielęgnacyjnych. Nie stwierdzono też przypadków sprawowania odpłatnej, 
dodatkowej opieki przez pielęgniarki, w sytuacji gdy czynności te powinny być 

zrealizowane w ramach świadczeń zdrowotnych. Nie udostępniono natomiast 

                                                   
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
4 Dalej: Oddział Chirurgiczny.  
5 Dalej: Oddział Wewnętrzny. 
6 Dz. U. z 2019 poz. 595, dalej: rozporządzenie albo rozporządzenie w sprawie wymagań dla pomieszczeń 
i urządzeń szpitala. Poprzedzone rozporządzeniem tego samego ministra z 26 czerwca 2012 r., o tej samej 
nazwie, dalej: rozporządzenie z 2012 r. 
7 W rozumieniu ustępu 8 części V załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie wymagań dla pomieszczeń 
i urządzeń szpitala. 
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w lokalach Szpitala wymaganej informacji o nieponoszeniu opłat przez opiekunów 
pacjentów małoletnich lub posiadających orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności w związku z dodatkową opieką pielęgnacyjną niepolegającą 

na udzielaniu świadczeń medycznych. Od 3 lipca 2019 r.8 SZOZ prawidłowo 
nie obciążał tymi kosztami opiekunów pacjentów. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

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

1.1. W obowiązujących w Szpitalu Regulaminach Pobytu i Odwiedzin9, dalej: 
Regulaminach, ustalone zostały zasady odwiedzin i pobytu opiekunów na 

oddziałach. Każde dziecko miało prawo do stałej, całodobowej opieki sprawowanej 
w trakcie hospitalizacji przez jednego rodzica lub opiekuna prawnego, co było 
zgodne z art. 33 i art. 34 ustawy o prawach pacjenta i art. 9 Konwencji o prawach 
dziecka10.  Wskazano w nich, że w miarę możliwości Szpital zapewnia fotel lub łóżka 

dla opiekuna11. W obowiązujących regulacjach nie wyznaczono godzin odwiedzin12, 
a zawarto jedynie informacje, że zmiana opiekunów powinna się odbywać do godz. 
22.00, tj. do rozpoczęcia ciszy nocnej. Jedynie w  Oddziale Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii zalecono odwiedziny w godzinach 11:00-19:00. O zasadach 

odwiedzin w tym oddziale decydował jego kierownik lub lekarz dyżurny. W Oddziale 
Noworodkowym matka mogła odwiedzać noworodka w godzinach uzgodnionych 
z personelem medycznym, a ojciec mógł wejść na oddział za zgodą lekarza 
dyżurnego. Było to uzasadnione bezpieczeństwem zdrowotnym pacjentów 

i specyfiką pracy na tych oddziałach. Personel Szpitala, kierując się dobrem chorego 
i innych pacjentów, mógł w wyjątkowych sytuacjach ograniczyć czas odwiedzin, 
wprowadzić ich czasowy zakaz lub ograniczyć liczbę odwiedzających. 
W Regulaminach zalecono także, aby osoby poniżej 15 roku życia odwiedzały 

pacjentów w towarzystwie osoby dorosłej i nie zalecano odwiedzin przez dzieci 
do siódmego roku życia ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne. 
Wskazano również, że: pacjentów nie mogły odwiedzać osoby z chorobą zakaźną, 
infekcjami wirusowymi dróg oddechowych, po spożyciu alkoholu lub środków 

psychoaktywnych, jednego pacjenta mogła w tym samym czasie odwiedzać jedna 
osoba, a liczba osób odwiedzających mogła być zwiększona w wyjątkowych 
sytuacjach, za zgodą kierownika oddziału lub lekarza dyżurującego. Osoby 
sprawujące opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem małoletnim były zobowiązane 

do przestrzegania poleceń personelu medycznego. 

                                                   
8 Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 4 w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 ze zm., dalej: ustawa o prawach pacjenta), pacjent 
małoletni, w tym z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie ponosi kosztów takiej opieki 
sprawowanej przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.  
9 Wprowadzone zarządzeniem dyrektora Szpitala nr DN-021-1-51/17 z 16 listopada 2017 r., DN-021-1-01/19 
z 8 stycznia 2019 r., DN-021-1-02-20 z 21 stycznia 2020 r.       
10 Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., Dz. U. z 1991 r. nr 120, 
poz. 526, ze zm. 
11 Do dnia 20 stycznia 2020 r. w Regulaminie przewidziano, że Szpital może jedynie zapewnić miejsce siedzące 
przy łóżku chorego. Na wybranych oddziałach istniała możliwość pobytu dziecka w Sali z przydzielonym łóżkiem 
dla opiekuna. Osobom odwiedzającym (niepozostającym na noc na oddziale) zabroniono siadania i leżenia 
na łóżku pacjenta. 
12 Od 21 stycznia 2020 r. zniesione zostały zalecane godziny odwiedzin, wcześniej zalecono, aby odwiedziny 
odbywały się codziennie w godzinach 14:00-21:00 
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W załącznikach do Regulaminów określono definicję opiekuna, zasady ich pobytu 
oraz prawa i obowiązki pacjentów i opiekunów. Wśród czynności pielęgnacyjnych, 
do których uprawniony był opiekun pacjenta wymieniono m.in.: utrzymanie higieny 

osobistej, zmianę bielizny osobistej dziecka, zmianę pieluch, pieluchomajtek, 
podawanie nocnika, basenu, pomoc w drodze do WC, zaspokajanie potrzeby 
odżywiania: pomoc przy spożywaniu posiłków, karmienie, pojenie, przygotowanie 
posiłku, przygotowanie dawek mlecznych, pomoc w poruszaniu: przy użycia 

balkonika, wózka inwalidzkiego, zmianę pozycji w łóżku, asystowanie przy 
wstawaniu z łóżka, noszenie niemowląt, obecność w trakcie procesu rehabilitacji, 
zapewnienie troski, bliskości, poczucia bezpieczeństwa zaspokajanie potrzeb 
emocjonalnych, towarzyszenie dziecku w drodze na badania diagnostyczne, 

konsultacje i obecność podczas ich wykonywania za zgodą personelu medycznego. 
W załącznikach do Regulaminów wskazano także: miejsce i sposób 
przechowywania oraz przygotowania żywności i posiłków przez opiekunów, 
sanitariaty i natryski, z których mogli oni korzystać, sposób przechowywania 

przyborów dla dziecka oraz zasady korzystania z urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych (np. ograniczanie korzystania z telefonów dla zapewnienia spokoju 
chorym). 

(akta kontroli str. 65-89) 

Zarządzenia podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich 

w miejscach udzielania świadczeń, na stronie internetowej Szpitala i Biuletynu 
Informacji Publicznej13. 
Na Oddziałach wywieszone zostały plakaty „Karta praw dziecka – pacjenta” 
opracowane przez Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta oraz 
regulamin porządkowy wraz z harmonogramem dnia danego oddziału.  

  (akta kontroli str. 117-139, 142-144, 523-525) 

Informacje o obowiązujących zasadach wypełniania prawa pacjenta do kontaktu 
z opiekunem, sprawowania przez niego dodatkowej opieki pielęgnacyjnej i jego 
obecności przy udzielaniu świadczeń były spójne i udostępnione w miejscach 
ogólnodostępnych SZOZ, jak i w oddziałach oraz na jego stronie internetowej, 

zgodnie z wymogami art. 11 ust. 1 i 3 ustawy o prawach pacjenta. Opiekunowie przy 
przyjęciu dziecka do Szpitala otrzymywali w Izbie przyjęć informator, w którym 
zawarte były informacje dotyczące zasad pobytu w oddziałach, miejsc, w których 
znajdują się informacje o prawach pacjenta i Regulamin Pobytu i Odwiedzin oraz 

rozkładu dnia na oddziale, a także danych osobowych i kontaktowych kierownika 
oddziału, pielęgniarki oddziałowej i telefonu do dyżurki lekarskiej.  

  (akta kontroli str. 101-108, 117-139, 142-144) 

1.2. W Szpitalu na oddziałach dla dorosłych14 nie było pododdziałów dziecięcych. 
W SZOZ nie prowadzono ewidencji opiekunów przebywających na oddziałach. 

Informacje o opiekunach były na bieżąco przekazywane pomiędzy pielęgniarkami 
podczas zmiany dyżurów. Szpital prowadził jedynie ewidencję pobytów opiekunów, 
którym zapewniono nocleg15 do celów rozliczeń z NFZ. Wynikało z niej, 
że w październiku oraz grudniu 2019 r.16 na Oddziale Chirurgicznym maksymalnie 

                                                   
13  https://szoz.pl/dla-pacjenta/pobyt-w-szpitalu/ 
14 Oddziały: Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Położniczo-Ginekologiczny. 
15 W łóżku lub na fotelu wraz z pościelą.  
16 Tj. dwóch miesiącach objętych szczegółowym badaniem NIK. 
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przebywało odpowiednio: 27 oraz 23 opiekunów17, a na Oddziale Wewnętrznym: 
20 oraz 1718 opiekunów.  

  (akta kontroli str.  527-562) 

Na Oddziale Chirurgicznym znajdowały się 33 łóżka19. W 2019 r. przebywało w nim 

4 049 pacjentów przez średnio trzy dni.  
  (akta kontroli str.  200-210) 

W dniu oględzin20 w oddziale było 30 pacjentów i 31 opiekunów lub odwiedzających. 
W 13 salach chorych przy łóżkach dzieci znajdowały się rozkładane fotele (razem na 
oddziale było ich 23) umożliwiające nocleg opiekunom21, zaś ogółem w dyspozycji 
Oddziału było 30 takich foteli22. Szpital zapewniał opiekunom pościel. Pielęgniarka 

Oddziałowa i Kierownik Oddziału Chirurgicznego wyjaśniły, że w salach, w których 
brak było foteli rozkładanych dla opiekunów, umieszczani są starsi pacjenci, 
z którymi opiekunowie zazwyczaj nie pozostają na noc. Opiekunowie, którzy 
pozostawali na noc mieli możliwość wstawienia własnych foteli rozkładanych lub 

karimat23. Składające wyjaśnienia podkreśliły, że nie dysponują danymi o średniej 
liczbie opiekunów pozostających na noc w oddziałach, a tym samym opiekunów 
korzystających z własnych przedmiotów do spania. Oględziny Oddziału 
Chirurgicznego24 przeprowadzone w porze wieczornej wykazały, że żaden 

z opiekunów nie pozostawał na noc w ww. dwóch salach niewyposażonych 
w dodatkowe łóżka25.   

  (akta kontroli str.  117-141, 212) 

W 2019 r. najwyższe obłożenie łóżek na Oddziale Chirurgicznym wystąpiło 
w czerwcu (105,9%), najniższe w lutym (62%), a średnio w roku wynosiło 60,5%. 

Ze względu na usytuowanie Oddziału Chirurgicznego w bezpośrednim sąsiedztwie 
Oddziału Ortopedii oraz ze względu na liczbę pacjentów na tym oddziale pielęgniarki 
były wyznaczane do pracy na zmianie, podczas której opieką zajmowały się 
zarówno pacjentami Oddziału Chirurgicznego, jak i Ortopedii. Na 39 pielęgniarek 

zatrudnionych w czerwcu i 41 w październiku 2019 r., faktyczną pracę na danej 
zmianie wykonywało od sześciu do dziewięciu pielęgniarek. 

  (akta kontroli str.  200-210, 213-214) 

Opiekunom udostępniono na oddziale dwa osobne pomieszczenia higieniczno-
sanitarne, wyposażone w: jeden natrysk, jedną wannę i jedną ubikację, umywalki, 
dozowniki z mydłem w płynie, pojemniki z ręcznikami jednorazowymi i na ręczniki 

zużyte. 
 (akta kontroli str. 117-139) 

Na Oddziale Wewnętrznym znajdowały się 42 łóżka26. W 2019 r. przebywało w nim 
2 825 pacjentów przez średnio 3,4 dnia.  

(akta kontroli str.  200-210) 

                                                   
17  Odpowiednio 3 października i 5 grudnia 2019 r.   
18 Odpowiednio 18 października oraz 3 i 4 grudnia 2019 r. W obu oddziałach uwzględniono opiekunów 
pacjentów wypisanych w danym dniu, zaś nie uwzględniono opiekunów pacjentów w tym samym dniu 
przyjętych. 
19 Od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., od stycznia do marca 2019 r. 50 łóżek. 
20 21 stycznia 2020 r. 
21 Liczba foteli w poszczególnych salach była co najmniej równa liczbie łóżek pacjentów.  W dwóch pozostałych 
salach chorych, w których nie zapewniono dodatkowych łóżek lub foteli dla opiekunów, dostępne były krzesła.  
22 Co ustalono na podstawie ewidencji środków trwałych tego Oddziału. Fotele niewykorzystywane na Oddziale 
Chirurgicznym były udostępniane opiekunom Oddziału Ortopedii.  
23 O czym szerzej w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.  
24 29 stycznia 2020 r. 
25 Przy czym ogółem tego dnia na noc zostało 12 opiekunów. 
26 Od kwietnia 2019 r. do stycznia 2020 r., od stycznia do marca 2019 r. 47 łóżek. W dniu oględzin jedno 
dodatkowe łóżko znajdowało się na korytarzu jako łóżko rezerwowe.  
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W dniu oględzin27, w Oddziale Wewnętrznym było 33 pacjentów i 33 opiekunów. 

W trzech salach chorych przy siedmiu spośród ośmiu łóżek dzieci znajdowały się 
łóżka umożliwiające nocleg opiekunom28). W pozostałych siedmiu salach 

z 34 łóżkami brak było dodatkowych łóżek lub rozkładanych foteli umożliwiających 
nocleg opiekunom, dostępne były natomiast krzesła ustawione obok łóżek 
pacjentów. 

Ordynator, jej Zastępca oraz Pielęgniarka oddziałowa potwierdziły, że opiekunom 

udostępniano wolne łóżka pacjentów oraz umożliwiano spanie na podłodze 

na karimatach lub kładzenie się wraz z dziećmi w ich łóżkach29.  
(akta kontroli str.  142-144, 146-149, 174) 

 
W 2019 r. najwyższe obłożenie łóżek szpitalnych na Oddziale Wewnętrznym 
wystąpiło w październiku (62,06%), najniższe w sierpniu (26,5%), a średnio w roku 
obłożenie wyniosło 52,1%. Na 31 pielęgniarek zatrudnionych w październiku 2019 r. 

i 32 w grudniu 2019 r., pracę na danej zmianie wykonywało od czterech do ośmiu 
pielęgniarek. 

(akta kontroli str. 146-149, 200-210) 

Opiekunom udostępniono na oddziale dwa osobne pomieszczenia higieniczno-
sanitarne, wyposażone w: jeden natrysk, jedną wannę i jedną ubikację, umywalki, 
dozowniki z mydłem w płynie, pojemniki z ręcznikami jednorazowymi i na ręczniki 

zużyte. 
(akta kontroli str.  142-144) 

W żadnym z ww. oddziałów nie stwierdzono przypadków naruszania praw 
pacjentów w zakresie zapewnienia kontaktu z innymi osobami i całodobowej 
dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Nie wprowadzano ograniczeń w zapewnianiu 
kontaktu (osobistego, telefonicznego, korespondencyjnego) oraz opieki, w tym na 

podstawie art. 5 ustawy o prawach pacjenta30. Na tablicach informacyjnych 
zamieszczano login i hasło umożliwiające bezpłatny dostęp do Internetu.  

(akta kontroli str.  117-149) 

W dniach 10 października 2018 r. i 5 czerwca 2019 r. Szpital otrzymał od fundacji 
„Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” łącznie 30 rozkładanych foteli 
umożliwiających nocleg dla rodziców na oddziałach Chirurgicznym i Ortopedii. 
Ponadto otrzymał 12 składanych kozetek lekarskich z Powiatowego Centrum 

Inwestycji sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Po wykonaniu napraw 
mechanicznych i tapicerskich kozetki zostały przekazane na Oddział Dzieci 
Młodszych w budynku zlokalizowanym przy ul. Nowowiejskiego 2, w celu 
wykorzystywania ich jako łóżka dla rodziców. 

(akta kontroli str.  111-112) 

Dyrektor wyjaśniła, że łóżka i fotele wypoczynkowe dla opiekunów dzieci są 

zapewniane w miejscach, w których jest to możliwe. W salach, których powierzchn ia 

                                                   
27 21 stycznia 2020 r. 
28 Oddział nie został wyposażony w rozkładane fotele umożliwiające nocleg. W pozostałych salach, w których 
nie zapewniono dodatkowych łóżek lub foteli dla opiekunów, dostępne były krzesła ustawione obok łóżek 
pacjentów. 
29 O czym szerzej w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.  
30 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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nie pozwala na dostawienie łóżek lub foteli, rodzicom proponuje się krzesła lub 
informuje o możliwości przyniesienia własnego sprzętu, o ile nie zaburza to dostępu 
do pacjentów, nie utrudnia personelowi wykonywania zabiegów i czynności 

pielęgnacyjnych. Dodatkowo są proponowane dwa pokoje31 w budynku na terenie 
Szpitala. Jednocześnie Dyrektor podkreśliła, że pod koniec 2021 r. działalność 
SZOZ zostanie przeniesiona do nowego obiektu, w którym przewidziano dla 
pacjentów pokoje jednoosobowe z łóżkami dla opiekunów. 

(akta kontroli str. 563-565) 

W salach chorych badanych oddziałów opiekunowie mieli zapewnione również 
miejsce do siedzenia32, w liczbie co najmniej równej liczbie łóżek pacjentów. 
Pacjentów nie umieszczono na korytarzu33. Zapewniono im nieskrępowane 
korzystanie z prawidłowo wyposażonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

i natrysków, bez ewentualności wtargnięcia innej osoby. Wielkość tych pomieszczeń 
była wystarczająca, jednak nie były one dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. W salach nie 
został też zapewniony swobodny dostęp do łóżek pacjentów z trzech stron, w tym 

z dwóch dłuższych34. W pokojach łóżkowych zapewniono umywalkę z ciepłą i zimną 
wodą, dozownik z mydłem w płynie, pojemniki z ręcznikami jednorazowymi i na 
zużyte ręczniki. Meble, podłogi i ich połączenia ze ścianami były wykonane 
w sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję, a w salach było czysto. 

Podczas oględzin nie ujawniono przypadku, aby łóżka i inny sprzęt dla opiekunów, 
otrzymany lub zakupiony ze środków finansowych od podmiotów zewnętrznych, 
w tym organizacji pożytku publicznego, był wykorzystywany na potrzeby innych 

osób niż opiekunowie. 

W badanych oddziałach nie był zamontowany monitoring wizyjny. 

W każdym pomieszczeniu kuchennym dostępnym dla pacjentów i opiekunów 

znajdujących się na oddziałach Chirurgicznym (trzy pomieszczenia) i Wewnętrznym 
(dwa pomieszczenia) znajdowały się m.in.: lodówka, szafki, kuchenka mikrofalowa, 
czajniki, zlew, naczynia i sztućce do użytku opiekunów i pacjentów. W Oddziale 

Chirurgicznym dodatkowo znajdowały się kąciki z naczyniami jednorazowymi, 
termosami z wodą, a na korytarzu bezpośrednio przy pomieszczeniu kuchennym - 
stoły schowane we wnękach okiennych, które na czas posiłków były wysuwane 
z wnęk i służyły opiekunom jako miejsce do spożycia posiłku. W salach chorych 

znajdowały się wieszaki na ubrania, szafy ubraniowe, a w salach, w których nie było 
szaf, pod łóżkami umieszczono plastikowe pojemniki. 

W obu Oddziałach znajdowały się sale edukacyjne dla dzieci, które wykorzystywane 

były do prowadzenia zajęć szkolnych, przedszkolnych i innych prowadzonych 
z pedagogami. W salach znajdowały się stoły i krzesła, gry planszowe, zabawki, 
artykuły piśmiennicze, telewizor. 

W Oddziale Chirurgicznym na każdym piętrze zorganizowane były ponadto kąciki 
zabaw, w których znajdowały się stoły i krzesła, gry, książki, kolorowanki, zabawki, 
artykuły piśmiennicze. 

W toku kontroli nie stwierdzono przypadków, aby wyposażenie przyniesione przez 
opiekunów stwarzało zagrożenie bezpieczeństwa pobytu na badanych oddziałach35. 

 (akta kontroli str. 117-149) 

                                                   
31 Z sześcioma miejscami noclegowymi dla opiekunów. 
32 W tym krzesła. 
33 W dniu oględzin. 
34 O czym szerzej w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.  
35 W związku z umiejscowieniem oddziału zakaźnego w innej lokalizacji niż oddziały objęte szczegółowym 
badaniem nie weryfikowano zapewnienia stałych urządzeń umożliwiających kontakt pacjenta z odwiedzającym. 
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1.3. SZOZ posiadał pozytywnie zaopiniowany program dostosowania Szpitala 
w zakresie wymagań fachowych i sanitarnych, o którym mowa w art. 207 ust. 1 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej36 (dalej: program 

dostosowawczy). Program ten został przekazany organowi rejestrowemu 
w wymaganym terminie, tj. do 31 grudnia 2012 r. W ramach realizacji programu 
dostosowawczego SZOZ pismem z 29 grudnia 2017 r.37, w trybie art. 207 ust. 3 
ww. ustawy, wystąpił do PPIS o wydanie opinii w sprawie wpływu niespełnienia 

wymagań, o których mowa w jej art. 22 ust. 1, na bezpieczeństwo pacjentów. SZOZ 
w piśmie tym wskazał, że dwie sterylizatornie znajdujące się w budynku jednego 
z kompleksów Szpitala zapewniały stałe jego zaopatrzenie w materiały sterylne. 
W pozostałym zakresie SZOZ podał, że ograniczenia techniczne i lokalowe 

uniemożliwiały dostosowanie Szpitala do części przepisów rozporządzenia 
w sprawie wymagań dla pomieszczeń i urządzeń szpitala. Podkreślono także, 
że w celu dostosowania SZOZ do wymagań ww. rozporządzenia podjęto decyzję 
o budowie nowego kompleksu szpitalnego w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa 

Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego 
wyposażeniem”. 

PPIS stwierdził, że oddziały: Chirurgiczny, Laryngologiczny, Dzieci Starszych38, 

Wewnętrzny, Ortopedii, Dzieci Starszych II39, Dzieci Młodszych, Obserwacyjno-
Zakaźny nie spełniały obowiązujących wymagań. Ponadto wskazano na 

niezrealizowanie wymagań dla Szpitala w zakresie braku: rezerwowego źródła 
zaopatrzenia w wodę na 12 godzin; centralnej sterylizatorni, w tym pomieszczenia 
wyposażonego w myjnię-dezynfektor przeznaczoną do mycia i dezynfekcji wózków 
i innych elementów transportowych; agregatu prądotwórczego wyposażonego 
w funkcję autostartu. Postanowieniem z 29 maja 2018 r. PPIS stwierdził, że brak 

spełnienia wymagań miał znaczny wpływ na bezpieczeństwo pacjentów.  

Ponadto PPIS, po przeprowadzonej uprzednio kontroli sanitarnej, wydał 8 kwietnia 

2014 r. decyzję40, w której nakazał dostosowanie budynków Szpitala do wymogów 
ujętych w przepisach rozporządzenia z 2012 r., w zakresie nieobjętym programem 
dostosowawczym. Dyrektor kilkakrotnie wnioskowała o przesunięcie terminu 

realizacji zadań określonych w ww. decyzji. Ostatni wniosek o przedłużenie terminu 
realizacji decyzji, skierowany w tej sprawie do PPIS 29 grudnia 2017 r., Dyrektor 
uzasadniała brakiem możliwości technicznych lub koniecznością ingerowania 
w infrastrukturę istniejących budynków. SZOZ poinformował PPIS, że w związku 

z tymi ograniczeniami podjęto decyzję o budowie nowego Szpitala i zaplanowaniu 
przeniesienia oddziałów dziecięcych do nowego budynku, w wyniku czego wszystkie 
nakazy decyzji oraz zadania wymienione w programie dostosowawczym zostaną 
zrealizowane. PPIS decyzją z 4 kwietnia 2018 r. odmówił przedłużenia terminów 

realizacji zaleceń uzasadniając to m.in. tym, że wnioskowane terminy przedłużenia 
wykonania decyzji były zbyt odległe - przypadały na 31 grudnia 2019 r. oraz 
31 grudnia 2020 r. W wyniku złożonego przez Dyrektor odwołania od decyzji PPIS, 
WPWIS decyzją z 23 maja 2018 r. uchylił ww. decyzję i wydłużył terminy 

dostosowania pomieszczeń Szpitala do obowiązujących wymogów. Dla nakazów 
dotyczących budynków i urządzeń SZOZ znajdujących się przy ul. Krysiewicza oraz 
Nowowiejskiego, ze względu na trwającą budowę nowego budynku Szpitala oraz 
stopień zaawansowania prac, termin został wydłużony do 31 grudnia 2020 r. Nakazy 

                                                   
36 Dz. U. z 2018 r. po. 2190, ze zm., dalej: ustawa o działalność leczniczej. 
37 Uzupełnionym pismem z 5 lutego 2018 r. 
38 Znajdujący się w kompleksie szpitalnym przy ul. Krysiewicza 7/8 w Poznaniu. 
39 Znajdujący się w kompleksie szpitalnym przy ul. Nowowiejskiego 2 w Poznaniu. 
40 HK1-423/02/6-2/14. 
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dotyczyły m.in. zapewnienia: dodatkowych łóżek w pokojach dzieci lub w odrębnych 
pomieszczeniach przeznaczonych dla rodziców lub opiekunów dziecka41; 
pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wyposażonego dodatkowo w natrysk dla 

rodziców lub opiekunów dziecka42; co najmniej jednego pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego wyposażonego dodatkowo w natrysk przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich43; 
dostępu do łóżek w pokojach łóżkowych z trzech stron44; punktu pielęgniarskiego45; 

a także wyposażenia brudownika w płuczko-dezynfektor lub urządzenie 
do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością46 

W odniesieniu do nakazów dotyczących budynku Szpitala zlokalizowanego przy 

ul. Jarochowskiego w Poznaniu termin został wydłużony do 31 grudnia 2018 r. 
Nakazy dotyczyły m.in. zapewnienia: w pokojach łóżkowych dostępu do łóżek 

z trzech stron47; funkcjonowania Oddziału Urologii tak, aby nie znajdowały się w nim 
pomieszczenia przechodnie; co najmniej jednego pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego wyposażonego dodatkowo w natrysk przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich48, 

a także wydzielenia brudownika oraz pokoju przygotowawczego pielęgniarskiego. 
 (akta kontroli str. 227-381) 

W zakresie spełniania wymogów części V „Oddział dziecięcy” załącznika nr 1 
do rozporządzenia w sprawie wymagań dla pomieszczeń i urządzeń szpitala,  
PPIS w piśmie z 4 lutego 2020 r.49 przekazanym NIK50 podał, że: 

 wolne łóżka przeznaczone dla pacjentów nie powinny być używane przez 

opiekunów,  

 wymóg ust. 10 ww. części załącznika do rozporządzenia uważa się za spełniony 

w sytuacji zapewnienia osobnego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego 
wyposażonego dodatkowo w natrysk dla rodziców lub opiekunów, z którego 
nie mogą korzystać pacjenci, 

 organy PPIS kontrolują spełnienie wymagań określonych w części V Oddział 

dziecięcy załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia tylko na oddziałach dziecięcych. 
Nie ma możliwości egzekwowania tych wymagań na oddziałach dla dorosłych, 
na których hospitalizowane są dzieci. 

(akta kontroli str. 577-583) 

1.4. W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. w badanych Oddziałach 
Szpitala liczba etatów pielęgniarek w przeliczeniu na jedno łóżko pacjenta była 
okresowo niewystarczająca51. Spełnienie norm zatrudnienia pielęgniarek w części 
oddziałów było możliwe na skutek likwidacji części łóżek pacjentów 

przeprowadzonej w kwietniu 2019 r. Dyrektor wyjaśniła, że zmniejszenie liczby łóżek 
w poszczególnych oddziałach Szpitala wiązało się z analizą działalności SZOZ 

                                                   
41 Ul. Krysiewicza – Oddział Dzieci Starszych, ul. Nowowiejskiego – Oddział Zakaźny 
42 Ul. Krysiewicza – Oddziały: Dzieci Starszych, Laryngologiczny, ul. Nowowiejskiego – Oddział Dzieci Starszych 
43 Ul. Krysiewicza: Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, Oddział Chirurgii. 
44 Ul. Krysiewicza – Oddziały: Wewnętrzny (Hematologiczny), Intensywnej Opieki Medycznej, Chirurgicznym, 
Laryngologicznym, Dzieci Starszych, ul. Nowowiejskiego – Oddziały: Dzieci Starszych, Dzieci Młodszych, 
Oddział Zakaźny. 
45 Ul. Krysiewicza – Oddziały: Wewnętrzny (Hematologiczny), Laryngologiczny, Dzieci Starszych, 
ul. Nowowiejskiego: Oddział zakaźny. 
46

 Ul. Krysiewicza – Oddziały: Wewnętrzny (Hematologiczny), Laryngologiczny, Dzieci Starszych, 
ul. Nowowiejskiego: Oddział Dzieci Młodszych. 
47 Pododdział ginekologiczny, Oddział Urologii. 
48 Ul. Jarochowskiego: Pododdział Ginekologiczny.  
49 HK1-423/02/6-1/20. 
50 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
51 Co szczegółowo opisano w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 
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w 2018 r. Bezpośrednią przyczyną redukcji łóżek był niski wskaźnik wykorzystania 
ich w poprzedzających okresach sprawozdawczych. Na przestrzeni badanego 
okresu liczba łóżek pediatrycznych zmniejszyła się z 306 do 212, przy czym ich 

obłożenie wzrosło z 51,2% w roku 2018 do 69,3% w pierwszym półroczu 2019 r. 
Dyrektor podała także, że likwidacja łóżek niewykorzystywanych przyczyniła się 
m.in. do poprawy warunków pobytu opiekunów poprzez wstawienie foteli 
rozkładanych dla rodziców. Likwidacja łóżek pediatrycznych nie miała wpływu na 

realizację kontraktu w 2019 roku w stosunku do analogicznego okresu w 2018 r.52 
(akta kontroli str. 396-397, 430-435) 

Pielęgniarki zatrudnione w oddziałach pediatrycznych Szpitala w 2019 r. posiadały 
wymagane kwalifikacje, określone w § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 11 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego53, tj. na każdym oddziale 
zatrudniano pielęgniarki w wymiarze co najmniej dwóch etatów ze specjalizacją 
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. 

(akta kontroli str. 399-406, 414-416) 

Zarówno Naczelna Pielęgniarka Szpitala54, jak i Przewodnicząca związku 
zawodowego pielęgniarek wyjaśniły, że pielęgniarki nie były angażowane do zadań 

niepielęgnacyjnych55, które mógł wykonać personel o niższych kwalifikacjach. 
Zadania w zakresie utrzymania porządku i czystości wykonywał Dział Higieny 
Szpitalnej. Ponadto Naczelna Pielęgniarka podała, że na Oddziałach zatrudniane są 
dietetyczki, opiekunowie i przyuczone pomoce medyczne, które wykonują część 
zadań pielęgnacyjnych. 

(akta kontroli str. 419-424) 

W roku 2019 Szpital zatrudniał opiekunów w Oddziale Chirurgicznym, w wymiarze 

jednego etatu, a w Oddziale Wewnętrznym w średnim wymiarze trzech etatów. 
(akta kontroli str. 200-210) 

Pielęgniarki oddziałowe badanych oddziałów podały, że zatrudnianie opiekunów na 
oddziałach jest pomocne, a w szczególności w okresach dużego obłożenia. Dzięki 
tym osobom, pielęgniarki mogą skupić się na procesie leczenia pacjenta - a nie 

przeznaczać go na odbiór wyników lub inne zabiegi pielęgnacyjne, które opiekun 
medyczny może wykonać sam. 

(akta kontroli str. 425-429) 

W zakresie wpływu nowych norm zatrudnienia pielęgniarek uzależnionych od ilości 
łóżek szpitalnych Dyrektor podała, że regulują one zatrudnienie w wielu szpitalach, 

porządkują organizację pracy i zapewniają bezpieczną opiekę nad pacjentem, 
a także, iż obowiązujące56 normy określające minimalny poziom zatrudnienia 
pielęgniarek w oddziałach, czyli 0,6 etatu pielęgniarki na oddziale zachowawczym 
i 0,7 etatu na oddziale zabiegowym były wystarczające. Normy te pozwalały 

elastycznie kształtować zatrudnienie w oddziałach, które wymagają większego 
zaangażowania specjalistycznego personelu pielęgniarskiego. W ocenie Dyrektor, 

                                                   
52 W okresie od kwietnia do grudnia 2018 r. oraz w analogicznym okresie 2019 r. wykonanie świadczeń 
(hospitalizacja) wyniosło w oddziałach pediatrycznych odpowiednio 31 896 038,40 zł i 35 564 685,95 zł, w tym 
w kontrolowanych oddziałach odpowiednio: w Oddziale Chirurgii - 8 800 430,77 zł i 11 225 994,98 zł, w Oddziale 
Wewnętrznym - 4 955 287,42 zł i 5 753 579,95 zł. 
53 Dz. U. z 2018 r. poz. 2012, ze zm., dalej: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 
gwarantowanych. 
54 Do dnia 12 grudnia 2019 r. 
55 Praca w charakterze rejestratorek, sekretarek (w tym do porządkowania dokumentacji lekarskiej), salowych 
(do sprzątania, np. mycia kaczek i basenów). 
56 W 2019 r. 
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zrównanie wymagań dla wszystkich, bez względu na to, jaki jest stan faktyczny 
pacjentów i ich potrzeby zdrowotne, skutkuje nieracjonalnym rozdysponowaniem 
personelu pielęgniarskiego w szpitalu. Wskazała także, że konieczne jest 

rozważenie zasadności podnoszenia obecnie obowiązujących norm, skoro 
wsparciem dla personelu pielęgniarskiego w opiece nad pacjentami pediatrycznymi 
są często szeroko rozumiani opiekunowie. W ocenie Dyrektor, zmniejszanie 
i zwiększanie liczby łóżek to naturalny mechanizm w kierowaniu szpitalem, który 

powinien dostosowywać się do aktualnych potrzeb zdrowotnych i demograficznych. 
Podała także, że Szpital zapewnia bezpieczną liczbę pielęgniarek gwarantującą 
wysoką jakość ich usług. W polityce zatrudnienia stosowane są różne formy, 
umożliwiające wykonywanie zadań w sytuacjach zwiększonego obciążenia pracą. 

Wsparciem dla zespołów pielęgniarskich są opiekunowie medyczni, przyuczone 
pomoce medyczne i studenci pielęgniarstwa, a także rodzice i osoby bliskie, które 
mogą przebywać z pacjentami przez całą dobę. 

 (akta kontroli str. 430-432) 

1.5. Na Oddziale Chirurgicznym spośród 33 łóżek 25 (76%) znajdowało się na 

salach ponad 3-łóżkowych57. Na Oddziale Wewnętrznym 40 łóżek spośród 42 (95%) 
znajdowało się na salach ponad 3-łóżkowych58. W czynnościach pielęgnacyjno-
higienicznych pacjentów stosowano przesuwane parawany, które zapewniały 
pacjentom intymność.  

(akta kontroli str. 200-210, 117-149) 

Na trzecim piętrze budynku B, w którym mieścił się Oddział Wewnętrzny, 

ulokowanym około 50 m od Oddziału Chirurgicznego, znajdowały się dwa 
pomieszczenia z sześcioma łóżkami dla opiekunów hospitalizowanych pacjentów59.   

(akta kontroli str. 445) 

Nie stwierdzono przypadków umieszczania przy pacjentach informacji o ich stanie 
zdrowia, dostępnych dla innych pacjentów lub opiekunów. Na opaskach 

zakładanych na nadgarstkach oprócz znaku identyfikacyjnego i numeru księgi 
głównej zamieszczano także – po ich wewnętrznej stronie - pełne dane dotyczące 
imienia, nazwiska i daty urodzenia pacjenta. Dyrektor i Inspektor Ochrony Danych 
wyjaśnili, że znaki identyfikacyjne umieszczane są od strony zewnętrznej opaski, 

co umożliwia ich identyfikację zgodnie z art. 36 ust. 3 i 5 ustawy o działalności 
leczniczej. Natomiast imię i nazwisko oraz data urodzenia są umieszczane od strony 
wewnętrznej opaski, co utrudnia dostęp do tych danych osobom nieuprawnionym. 
Dodali, że dane te zostały umieszczone na wewnętrznej stronie opaski po 

konsultacjach z personelem medycznym, w celu zapewnienia należytej opieki nad 
życiem i zdrowiem pacjenta, by maksymalnie eliminować możliwe błędy 
i nieporozumienia. W sytuacji braku dostępu do danych pacjenta spowodowanych 
awarią systemów komputerowych, ewakuacji szpitala w sytuacji zagrożenia życia 

lub też dłuższego braku zasilania, personel medyczny nie jest wstanie 
zidentyfikować pacjenta tylko po numerze identyfikującym. Naraża to pacjenta na 
niebezpieczeństwo związane ze złym podaniem leku lub dobraniem terapii albo 
błędnej interpretacji badań i jest to okoliczność uzasadniająca przetwarzanie danych 

osobowych w sposób ograniczający ryzyko popełnienia błędu medycznego. 
 

 (akta kontroli str. 117-149, 536-569)   

                                                   
57 Od kwietnia do grudnia 2019 r. Od stycznia do marca 2019 r. 44 łóżka spośród 50 (88%) znajdowały się na 
salach ponad 3-łóżkowych. Największa liczba łóżek na jednej sali wynosiła osiem.  
58 Od kwietnia do grudnia 2019 r., od stycznia do marca 2019 r. 45 łóżek spośród 47 łóżek (96%) znajdowało się 
na salach ponad 3-łóżkowych. Największa liczba łóżek na jednej sali wynosiła pięć. 
59 Szpital nie pobierał opłat za noclegi w tych pomieszczeniach. Opiekunom nie oferowano odpłatnych miejsc 
noclegowych o charakterze hotelowym. 
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1.6. Spośród 38 skarg złożonych w 2019 r.60, jedna została uznana za zasadną 
i dotyczyła złych warunków lokalowych w Oddziale Dzieci Młodszych61. Skarżąca 
nie sprecyzowała problemów, a skarga była wyrażeniem ogólnego niezadowolenia 

z warunków pobytu w Szpitalu. W odpowiedzi SZOZ przyznał, że warunki są trudne 
i podkreślił, że warunki pobytu pacjentów i opiekunów na pewno polepszą się po 
uruchomieniu oddziałów w nowo budowanym szpitalu. Pozostałe zasadne skargi 
nie dotyczyły zagadnień związanych z niewłaściwym zapewnieniem opiekunom 

pacjentów niesamodzielnych właściwych warunków pobytu w oddziałach 
dziecięcych62. Skargi nie dotyczyły zgłaszania przez opiekunów konieczności 
wykonywania czynności pielęgnacyjnych, które powinien wykonać personel Szpitala. 

(akta kontroli str. 446) 

W 2019 r. PPIS 19-krotnie kontrolował przestrzeganie w Szpitalu przepisów 

odnoszących się do wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących 
zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych. Podczas kontroli 
stwierdzono nieprawidłowości, w wyniku których sformułowano zalecenia m.in.: 
zapewnienia dodatkowych łóżek lub foteli dla rodziców lub opiekunów, zapewnienia 

pomieszczenia higieniczno-sanitarnego z natryskiem dla osób niepełnosprawnych, 
zapewnienia dostępu do łóżek z trzech stron, zapewnienia izolatki, zapewnienia 
śluzy umywalkowo-fartuchowej i punktu pielęgniarskiego przed salą niemowlęcą, 
zapewnienia przeszkleń w sali dzieci młodszych, doprowadzenia do właściwego 

stanu sanitarno-technicznego ławek w korytarzu, ścian, sufitu, umywalki. Ostatnia 
kontrola kompleksowa PPIS została przeprowadzona w 2018 r. Do rozpoczęcia 
czynności kontrolnych zostały zrealizowane nakazy poza tymi, których termin 
realizacji został określony w decyzji WPWIS do dnia 31 grudnia 2020 r.63 

(akta kontroli str. 382-395) 

W SZOZ prowadzono coroczne badanie satysfakcji pacjentów. Ankiety zawierały 
pytania dotyczące czasu oczekiwania w Izbie przyjęć, uprzejmości personelu, 
czytelności informacji, jakości posiłków. Analiza ankiet z przeprowadzonego badania 
satysfakcji pacjenta za 2019 rok, sporządzona 3 lutego 2020 r., wykazała, że na 

Oddziale Chirurgicznym kryterium „poszanowanie godności i intymności podczas 
wykonywania czynności lekarskich” 72% ankietowanych (98 osób) oceniło bardzo 
dobrze, 25% (34 osoby) dobrze, 2% (trzy osoby) przeciętnie. Nikt nie udzielił 
odpowiedzi „źle” albo „bardzo źle”. Na Oddziale Wewnętrznym to samo kryterium 

53% ankietowanych (42 osoby) oceniło bardzo dobrze, 29% (15 osób) dobrze, 16% 
(osiem osób) przeciętnie. Nikt nie udzielił odpowiedzi „źle” albo „bardzo źle”. 

 (akta kontroli str. 447-479) 

1.7. W toku kontroli NIK w badanych oddziałach opiekunom pacjentów poniżej 
18 roku życia przekazano 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, 

                                                   
60 Do 12 grudnia 2019 r. 
61 DOS.051-05-6/19 
62 Skargi te dotyczyły m.in.: kwestionowania wyników badań, sposobu realizowania świadczeń zdrowotnych 
i jakości posiłków. 
63 W odniesieniu do oddziałów objętych kontrolą. W badanym okresie nie prowadzono innych, zewnętrznych ani 
wewnętrznych, kontroli warunków pobytu opiekunów w Szpitalu.  
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 naruszenia prawa pacjenta do tajemnicy informacji o stanie zdrowia, intymności 
i godności, w tym niewłaściwego zachowania personelu SZOZ 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 SZOZ, 

 propozycji dotyczących poprawy opieki nad pacjentem niesamodzielnym 

i przestrzegania jego praw. 

Odpowiedzi udzieliło wszystkie 10 osób, którym przekazano kwestionariusz. 

Dziewięciu respondentów bardzo dobrze64 oceniło zadowolenie z pobytu i 
przestrzegania praw pacjenta niesamodzielnego, a jeden na poziomie „dobrym” 
ocenił zadowolenie z opieki pielęgnacyjnej Szpitala i przestrzeganie praw pacjenta.  
Ankietowani nie zgłosili uwag i propozycji dotyczących poprawy opieki nad 

pacjentem niesamodzielnym i przestrzegania jego praw.  
(akta kontroli str. 485-522)  

1.8. Na stronie internetowej SZOZ w zakładce „Pacjent” znajdowała się informacja, 
że Szpital nie pobierał opłat od rodziców, opiekunów prawnych i faktycznych, 
przebywających z dzieckiem na Oddziale, związanych ze sprawowaniem tej opieki.  
W lokalach Szpitala nie została natomiast udostępniona informacja o nieponoszeniu 

opłat przez opiekunów pacjentów małoletnich lub posiadających orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności w związku z dodatkową opieką 
pielęgnacyjną65.  

W okresie od 3 lipca 2019 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych SZOZ 
nie pobierał opłat od opiekunów pacjentów. 

(akta kontroli str. 224, 535-526) 

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

 
 SZOZ nie spełniał szeregu wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie 1.

wymagań dla pomieszczeń i urządzeń szpitala. 
 

1.1. W toku oględzin przeprowadzonych przez NIK w dniu 21 stycznia 2020 r., 
dotyczących części zakresu weryfikowanego uprzednio przez PPIS, określonego 
w postanowieniu z 29 maja 2018 r. stwierdzono, że oba objęte szczegółowym 

badaniem oddziały pediatryczne66 Szpitala w dalszym ciągu nie spełniają wymogu 
w zakresie zapewnienia pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w rozumieniu § 2 
pkt 4 rozporządzenia, tj. pomieszczenia wyposażonego dodatkowo w natrysk, 
przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się 
na wózkach inwalidzkich (część II ust. 4 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia). 

1.2. W odniesieniu do ww. dwóch oddziałów nadal nie zostały spełnione wymagania 

określone w decyzji PPIS z 8 kwietnia 2014 r.67 Nie zapewniono dostępu do 
wszystkich łóżek z trzech stron, w tym dwóch dłuższych, wymaganego § 18 

                                                   
64 W skali od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo nieodpowiednia, 2 – nieodpowiednia, 3 – średnia, 4 – dobra, 5 – bardzo 
dobra. 
65 Co szerzej opisano w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 
66 Tj. Chirurgiczny i Wewnętrzny. 
67 Patrz punkt 1.4 na str. 9 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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rozporządzenia, a także nie wydzielono izolatki, o której mowa w części V ust. 2 
załącznika nr 1. W Oddziale Wewnętrznym, w zespole pomieszczeń 
pielęgnacyjnych nie zapewniono także punktu pielęgniarskiego, a brudownik 

nie został wyposażony w płuczko-dezynfektor, czego wymagały przepisy części II, 
pkt 2 i 5, załącznika nr 1 do rozporządzenia.  

1.3. W wyodrębnionym odcinku niemowlęcym w Oddziale Wewnętrznym, w trzech 
salach ściany pomiędzy pokojami i punktem pielęgniarskim nie były przeszklone, 
a drzwi były przeszklone szybą nieprzezroczystą, co naruszało przepisy części V, 

pkt 5 i 6, załącznika nr 1 do rozporządzenia. Dyrektor wyjaśniła w tym zakresie, 
że brak przeszkleń wynikał z faktu, że w momencie opracowywania programu 
dostosowawczego ówczesny dyrektor Szpitala pominął ten zakres prac 
w programie. Ponadto kolejne kontrole przeprowadzane w SZOZ nie zwróciły uwagi 

na to zagadnienie. Dyrektor wskazała, że szyby ornamentowe zostaną niezwłocznie 
wymienione na bezpieczne szyby przezierne. Brak szyb w ścianach oddzielających 
sale chorych od korytarza wynikał z podjętej decyzji o zachowaniu intymności dla 
rodziców i ich dzieci. 

(akta kontroli str. 117-139, 142-144, 227-381, 563-565) 

1.4. Szpital nie zawsze zapewniał opiekunom dodatkowe łóżka, o których mowa 
w ustępie 8 części V załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie wymagań 

dla pomieszczeń i urządzeń szpitala. Zgodnie z jego treścią, w pokojach dzieci lub 
w odrębnym pomieszczeniu oddziałów pediatrycznych zapewnia się dodatkowe 
łóżka lub fotele wypoczynkowe wraz z pościelą, umożliwiające nocleg dla rodziców 
lub opiekunów dziecka. 

1.4.1. Przez 54 dni na przestrzeni dwóch miesięcy objętych szczegółowym 
badaniem68, tj. w październiku i grudniu 2019 r., Szpital nie zapewnił dla wszystkich 
opiekunów nocujących w Oddziale Wewnętrznym wystarczającej liczby 

dodatkowych foteli lub łóżek (tj. przeznaczonych wyłącznie dla opiekunów, 
a nie pacjentów). Na Oddziale znajdowało się siedem dodatkowych łóżek, natomiast 
na przestrzeni ww. dwóch miesięcy przebywało na nim średnio 13, a maksymalnie 
nawet 20 opiekunów (przez dwa dni w ww. okresie). Podczas oględzin w dniu 

29 stycznia 2020 r. w porze wieczornej czworo opiekunów miało przydzielone wolne 
łóżka pacjentów. Ponadto, jeden opiekun korzystał z łóżka dla opiekunów na trzecim 
piętrze budynku, poza Oddziałem.  

1.4.2. W całym okresie objętym kontrolą, w Oddziale Laryngologicznym Szpital 
nie zapewnił żadnych łóżek ani foteli dla opiekunów pacjentów małoletnich. 
W Oddziale Ortopedii, na przestrzeni tego okresu nie zawsze były co najmniej 
dwa łóżka lub fotele (maksymalnie było ich dziewięć), a wszystkie te, które były 

udostępniane opiekunom stanowiły wyposażenie Oddziału Chirurgicznego69. 
Wg danych przekazanych kontrolerowi NIK, od lipca do grudnia 2019 r. i w styczniu 
2020 r. w Oddziale Laryngologicznym opiekunowie przebywali całodobowo przez 
odpowiednio 328 i 191 osobodni oraz w Oddziale Ortopedii przez odpowiednio: 

211 i 6 osobodni.  

(akta kontroli str.  142-144, 146-149, 174, 200-210) 

 

Jak wynikało z obszernych wyjaśnień Dyrektor w tym zakresie, ze względu na brak 
dodatkowych łóżek albo brak ich wystarczającej liczby, opiekunom zapewniano 
nocleg także na wolnych łóżkach przeznaczonych wyłącznie dla pacjentów. 

                                                   
68 O najwyższym obłożeniu łóżek pacjentów.  
69 Zgodnie z ewidencją środków trwałych.  
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Ponadto, w przypadku konieczności zapewnienia dodatkowych łóżek opiekunom, 
w sytuacji gdy zajęte było siedem miejsc dedykowanych na Oddziale opiekunom, 
umożliwiano także skorzystanie z sześciu wolnych łóżek w pokoju matek poza 

Oddziałem70. Wreszcie, z uwagi na zbyt małą powierzchnię sal łóżkowych 
udostępniane były krzesła oraz umożliwiano wniesienie własnego sprzętu do spania. 
Rozłożenie takiego sprzętu, jeśli nie utrudnia personelowi wykonania zabiegów 
i czynności pielęgnacyjnych, jest powszechnie stosowane.  

Dyrektor wskazała również, że na oddziałach Laryngologicznym oraz Wewnętrznym 
z uwagi na trudną sytuację lokalową brak jest możliwości wstawienia dodatkowych 
łóżek lub foteli, a wychodząc naprzeciw oczekiwaniom opiekunów przyjęto jedyne 

możliwe rozwiązanie, tj. przydzielano do ich dyspozycji wolne łóżka pacjentów. 
Podała ponadto, że w Oddziale Wewnętrznym, w dniach o największym obłożeniu 
w październiku i grudniu 2019 r. Oddział dysponował co najmniej 15 wolnymi 
łóżkami pacjentów. W analizowanych miesiącach, w pozostałych dniach oddział ten 

dysponował zdecydowanie większą liczbą wolnych łóżek, gdyż obłożenie było 
jeszcze mniejsze. Dodała, że sytuacja ulegnie zdecydowanej poprawie na przełomie 
2021/2022 roku, czyli po przeniesieniu do nowo budowanego Wielkopolskiego 
Centrum Zdrowia Dziecka przy ul. Wrzoska. Przyjmując takie rozwiązanie Szpital 

przede wszystkim kierował się dobrem i bezpieczeństwem pacjenta. Rodzicowi, 
opiekunowi pozostającemu ze swoim dzieckiem w trudnych szpitalnych realiach 
chciano zapewnić w miarę możliwości wypoczynek oraz godne traktowanie. 
Dyrektor podkreśliła, że wcześniej przemęczeni fizycznie i psychicznie rodzice, 

gdy obserwowali wiele wolnych łóżek pacjentów, często nie mogli zrozumieć takiej 
sytuacji i kierowali zażalenia wobec personelu, niejednokrotnie wszczynając 
awantury i pisząc skargi. Przekazanie wolnych łóżek pacjentów w celu zapewnienia 
wypoczynku/noclegu opiekunom jest zdecydowanie mniejszym złem niż 

dopuszczenie do sytuacji, w której opiekun przebywa z dzieckiem przez kilka dni 
i nocy na szpitalnym krześle i jednocześnie patrzy na wolne szpitalne łóżka. 

Dyrektor wyjaśniła również, że przy wykorzystaniu łóżek pacjentów przez opiekunów 

żadne szpitalne łóżko nie może być użyte przez kolejną osobę, czy to pacjenta 
czy opiekuna, bez zachowania właściwych procedur higieniczno-sanitarnych. Każda 
z tych osób otrzymuje całkowicie „bezpieczne” łóżko, które po każdym wypisanym 
pacjencie czy opiekunie zostaje poddane procesowi dezynfekcyjnego mycia zgodnie 

z Planem Higieny Szpitalnej oraz Procedurą Obiegu Bielizny Szpitalnej.  

 (akta kontroli str. 111-112, 225-226, 528-565, 572, 589-591, 593, 595-596) 

NIK wskazuje, że zgodnie z ust. 8 części V załącznika nr 1 do rozporządzenia 
w sprawie wymagań dla pomieszczeń i urządzeń szpitala w pokojach dzieci lub 

w odrębnym pomieszczeniu oddziału pediatrycznego, zapewnia się – co należy 
podkreślić – dodatkowe łóżka lub fotele wypoczynkowe, wraz z pościelą, 
umożliwiające nocleg dla rodziców. Dodatkowe, a zatem inne niż łóżka 
przeznaczone dla pacjentów, co potwierdził PPIS w stanowisku przedstawionym 

NIK. Izba dostrzega, że przy każdym łóżku pacjenta umieszczono krzesło, 
opiekunowie mieli możliwość skorzystania z dodatkowych miejsc w pokojach 
znajdujących się poza oddziałami oraz iż udostępniano wolne łóżka pacjentów 
opiekunom w celu zapewnienia godnych warunków pobytu na oddziale wraz 

z pacjentami. Rozwiązania te nie mieszczą się jednak w zakresie pojęciowym 
ww. regulacji („zapewnienie na oddziale dodatkowych łóżek lub foteli”). 
Z formalnoprawnego punktu widzenia, taki stan nie mógł być uznany za prawidłowy. 

 

                                                   
70 Łóżka te były dostępne także dla opiekunów z innych oddziałów. 
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Dyrektor, odnosząc się do wszystkich nieprawidłowości ujętych w punktach 1.1.-1.4. 
wyjaśniła ponadto, że Szpital funkcjonuje w zespole budynków pochodzących 
z początku XX wieku, stanowiącym własność Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 

św. Wincentego. Według Dyrektor, potrzeba przeniesienia tej placówki do własnego 
budynku, spełniającego współczesne wymogi, była znana władzom samorządowym 
Poznania od lat 70-tych XX wieku, kiedy to powstała pierwsza koncepcja budowy 
nowego szpitala pediatrycznego w Poznaniu, a z początkiem XXI wieku potrzeba ta 

istotnie wzrosła. W 2011 r. Województwo Wielkopolskie utworzyło spółkę: „Szpitale 
Wielkopolskie” w celu m.in. przygotowania i realizacji inwestycji polegającej 
na budowie nowego Szpitala Matki i Dziecka, a po jej zakończeniu, wyposażenia 
obiektu. Po zakończeniu procesu projektowania, w którym brali czynny udział 

pracownicy SZOZ, i uzyskaniu pozwolenia na budowę, w dniu 17 października 
2018 r. wyłoniony został generalny wykonawca. Dyrektor podała, że niezależnie od 
powyższego, Szpital zapewniał i zapewnia opiekę zdrowotną dla całej populacji 
dzieci wymagających hospitalizacji z terenu Wielkopolski. Podkreśliła, że w ramach 

wypracowanych własnych środków Szpital dokonuje bieżących zadań 
inwestycyjnych i remontowych, pozwalających na zachowanie wymaganych 
standardów sanitarnych i częściowe spełnienie, w możliwym zakresie, zaleceń 
programu dostosowawczego. Wskazała, że część zadań określonych w programie 

dostosowawczym nie została zrealizowana ze względu na ograniczenia techniczne 
i lokalowe obiektów, w których prowadzona jest działalność lecznicza, a także 
z uwagi na fakt, że wykonanie pewnych zadań wymagałoby poniesienia bardzo 
wysokich nakładów finansowych przekraczających możliwości budżetowe SZOZ, 

przy braku zewnętrznego dofinansowania i równoległej budowie nowego budynku. 
Podała także, że wykonanie zaleceń programu dostosowawczego w pełnym 
zakresie wymagałoby gruntownej przebudowy oraz znaczącej rozbudowy 
użytkowanych obiektów, co było fizycznie niemożliwe, ze względu na lokalizację 

Szpitala w obrębie zwartej zabudowy ścisłego centrum Poznania. W ocenie 
Dyrektor, nie jest też możliwe inwestowanie znaczących środków publicznych 
w obiekty, które nie stanowią własności Województwa Wielkopolskiego, 
a właściwym rozwiązaniem tego problemu jest budowa nowej placówki, o trzykrotnie 

większej powierzchni użytkowej. Dyrektor podała też, że budowa nowego szpitala 
realizowana jest zgodnie z założonym harmonogramem, obiekt zostanie oddany 
do użytku w 2022 roku i będzie spełniał z wszelkie wymogi rozporządzenia. 
Wskazała również, że potwierdzeniem powyższego faktu było stanowisko WPWIS, 

który mając na względzie zbliżającą się datę podpisania umowy na realizację 
nowego szpitala dziecięcego wydał w dniu 23 maja 2018 r. decyzję, w której 
wydłużył termin wykonania niezrealizowanych nakazów. 

(akta kontroli str. 225-226) 

NIK dostrzega, że w świetle decyzji WPWIS z 23 maja 2018 r., zmieniającej decyzję 
PPIS z 8 kwietnia 2018 r. Szpital dysponuje jeszcze czasem na dostosowanie 
swoich pomieszczeń do wymogów rozporządzenia – ale tylko do 31 grudnia 2020 r. 
Izba zauważa również obiektywny, w tym techniczny i finansowy, charakter 

przeszkód utrudniających niezwłoczne dostosowanie SZOZ do ww. wymogów, 
a także względy racjonalne, związane z trwającą budową nowego kompleksu 
Szpitala. Wskazać jednak należy, że pomimo podejmowanych przez kierownictwo 
SZOZ działań mających na celu zmianę istniejącego stanu – o czym świadczy m.in. 

połączenie oddziałów i wyodrębnianie miejsc na dodatkowe łóżka dla opiekunów 
oraz realizacja postanowień i nakazów PPIS niewymagających głębokiej ingerencji 
w infrastrukturę budynków – warunki zapewniane m.in. w obu objętych 
szczegółowym badaniem oddziałach SZOZ nadal nie spełniają wymaganych 

standardów. W konsekwencji może to negatywnie wpływać nie tylko na komfort 
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pacjentów i ich opiekunów, ale – jak to wskazał PPIS – również na ich 
bezpieczeństwo.   

 
 Część oddziałów pediatrycznych Szpitala od 1 stycznia 2019 r., co najmniej 2.

do 31 stycznia 2020 r. nie spełniała wymagań w zakresie liczby zatrudnionych 
pielęgniarek. 

2.1. Stosownie do wymogów § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych, świadczeniodawcy 

udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej w przypadku 
leczenia dzieci, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. byli obowiązani 
zapewnić, aby równoważnik etatu liczby zatrudnionych pielęgniarek w przeliczeniu 
na jedno łóżko szpitalne nie był niższy niż 0,6 w odniesieniu do oddziałów o profilu 

zachowawczym oraz niż 0,7 w odniesieniu do oddziałów o profilu zabiegowym.  

2.1.1. Od 1 stycznia do 30 września 2019 r. w Oddziale Wewnętrznym71 
nie zapewniono liczby pielęgniarek w wymiarze co najmniej 0,6 etatu na łóżko 

pediatryczne. Faktyczne zatrudnienie pielęgniarek było niższe od wymaganego, 
w przedziale od 2,8 etatu w styczniu do 0,03 etatu we wrześniu.  

2.1.2. Od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. w oddziałach: Dzieci Starszych I, Dzieci 

Młodszych i Obserwacyjno-Zakaźnym, a w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 
2019 r. w Oddziale Dzieci Starszych II nie zapewniono liczby pielęgniarek, 
w wymiarze co najmniej 0,6 etatu na łóżko pediatryczne, a zatrudnienie pielęgniarek 
było niższe od wymaganego: 

 w Oddziale Dzieci Starszych I w styczniu o 0,02 etatu, w lutym o 0,94 etatu, 
a w marcu o 0,39 etatu, 

 w Oddziale Dzieci Młodszych w styczniu o 2,50 etatu, w lutym o 1,95, 
a w marcu o 1,93 etatu, 

 w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w styczniu o 5,62 etatu, w lutym o 5,71, 
a w marcu o 6,73 etatu. 

2.1.3. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. w Oddziale Laryngologicznym 

nie zapewniono liczby pielęgniarek, w wymiarze co najmniej 0,7 etatu na łóżko 
pediatryczne. Zatrudnienie pielęgniarek było niższe od wymaganego: w styczniu, 
lutym, kwietniu, maju i czerwcu o 2,35 etatu, w marcu o 2,31 etatu, w lipcu o 1,91 
etatu, w sierpniu o 1,75 etatu, we wrześniu o 0,67 etatu, w październiku o 0,66 

etatu, w listopadzie o 0,52 etatu, w grudniu o 1,06 etatu. 

2.1.4. Od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. w Oddziale Chirurgicznym72 

nie zapewniono liczby pielęgniarek, w wymiarze co najmniej 0,7 etatu na łóżko 
pediatryczne. Zatrudnienie pielęgniarek było niższe od wymaganego w styczniu 
o 5,94 etatu, w lutym o 6,02 etatu, a w marcu o 5,25 etatu. 
 

2.2. Od 1 stycznia do co najmniej 31 stycznia 2020 r. nie zapewniono liczby 
pielęgniarek, w wymiarze co najmniej 0,8 albo 0,9 etatu na łóżko pediatryczne, 
wymaganym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego73. Zatrudnienie w oddziałach: Wewnętrznym, Dzieci Starszych, 
Laryngologicznym, Ortopedii, Obserwacyjno-Zakaźnym i Noworodkowym było 
niższe łącznie o 17,88 etatu. 

                                                   
71 Jeden z oddziałów objętych szczegółowym badaniem.  
72 Jeden z oddziałów objętych szczegółowym badaniem.  
73 Dz. U z 2017 r. poz. 2295, ze zm., dalej rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych. 
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2.2.1. W oddziałach: Wewnętrznym, Dzieci Starszych, Obserwacyjno-Zakaźnym 
oraz Noworodkowym nie zapewniono liczby pielęgniarek, w wymiarze co najmniej 
0,874 etatu na łóżko pediatryczne, a zatrudnienie pielęgniarek było niższe  

od wymaganego odpowiednio o:  5,07; 3,58; 0,22 oraz 0,41 etatu.  

2.2.2. W oddziałach: Laryngologicznym oraz Ortopedii nie zapewniono liczby 
pielęgniarek, w wymiarze co najmniej 0,9 etatu na łóżko pediatryczne, 

a zatrudnienie pielęgniarek było niższe od wymaganego o odpowiednio 5,3 oraz 
3,3 etatu. 

(akta kontroli str. 396-397) 

Dyrektor wyjaśniła, że brak odpowiedniej liczby pielęgniarek wynika m.in. z braku 

personelu na rynku pracy. Podała także, że Szpital sukcesywnie ponawiał 
ogłoszenia o naborze pielęgniarek na poszczególne oddziały oraz wysyłał 
ogłoszenia do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, co znajdywało 
potwierdzenie w przedłożonej dokumentacji. Dyrektor podała także, że SZOZ bierze 

pośrednio udział w kształceniu nowej kadry, m.in. przyszłych pielęgniarek. W tym 
zakresie podpisano umowę z niepubliczną szkołą wyższą na odbywanie praktyk 
w Szpitalu w zakresie pielęgniarstwa. Ponadto zaznaczyła, że w 2019 r. informowała 
Ministra Zdrowia oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego o problemach 

związanych z wejściem w życie nowych przepisów o zwiększeniu zatrudnienia 
o kolejne etaty pielęgniarskie i szacowanym w związku z tym brakiem ponad 
20 etatów pielęgniarek i położnych w Szpitalu. Podkreśliła ponadto, że termin 
wprowadzenia norm zatrudnienia był przesuwany po konsultacjach społecznych - 

z 1 lipca 2019 r. na 1 stycznia 2020 r.  

Dyrektor podała także, że decyzje w zakresie ustalania obsady i sprawowania opieki 
opierane są na bieżącej analizie sytuacji w oddziałach. Uwzględnia się m.in. 

obłożenie łóżek, tygodniowy i codzienny plan badań diagnostycznych, operacji 
i zabiegów oraz aktualny stan kliniczny pacjentów, tymczasem wprowadzone 
wysokie wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek nie uwzględniają pustych łóżek. 
W odniesieniu do Oddziału Ortopedii wskazała, że ze względu na jego lokalizację 

i bezpośrednią bliskość Oddziału Chirurgicznego wykorzystywany jest potencjał 
zatrudnionych pielęgniarek w celu racjonalnego wykorzystania zasobów 
personalnych w obu oddziałach. W przypadku dokonania analizy zatrudnienia 
pielęgniarek na obu oddziałach w sposób łączny Szpital spełniałby wymaganą liczbę 

etatów do zatrudnienia. Natomiast w odniesieniu do Oddziału Laryngologicznego 
Dyrektor wyjaśniła, że dane za ostatnie miesiące 2019 r. uwidaczniają starania 
SZOZ o uzupełnienie personelu medycznego i spełnienie norm zatrudniania, dzięki 
czemu w kolejnych miesiącach 2019 normy te były spełniane w większości 

oddziałów. Dyrektor podała, że bardzo istotnym czynnikiem, który był ustawicznie 
analizowany, było ww. obłożenie łóżek, które z uwagi na sezonowość zachorowań 
różnie się kształtowało, co wpłynęło na decyzję o zmniejszeniu liczby łóżek.  

Ponadto, pozyskiwana jest kadra wspomagająca, która jest wsparciem dla 
pielęgniarek. Zadania związane z przygotowaniem posiłków i specjalistyczną dietą 
pacjenta powierzone zostały dietetyczkom, które zatrudnione są na wszystkich 

oddziałach pediatrycznych. Dodatkowym wsparciem w zakresie pomocy 
opiekuńczej i czynności pielęgnacyjnych w oddziałach są opiekunowie i pomoce 
medyczne. Wśród pomocy medycznych znajdują się także studenci pielęgniarstwa, 
z którymi wiązane są plany na przyszłość. Dyrektor pokreśliła, że kadra 

pielęgniarska zatrudniona na umowach o pracę w razie konieczności wykonuje 

                                                   
74 Z zastrzeżeniem Oddziału Noworodkowego, na którym równoważnik uzależniony jest od rodzaju łóżka 
(por. Lp. 27 Neonatologia - drugi poziom referencyjny). 
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pracę w godzinach nadliczbowych, a pielęgniarki wykonujące usługi w ramach 
umów cywilno-prawnych mają zwiększoną ilość godzin również w ramach bieżących 
potrzeb. Podała także, że Szpital dokłada wszelkich starań, by zapewnić pacjentom 

właściwą opiekę i bezpieczeństwo podczas hospitalizacji. 

 (akta kontroli str. 407-410, 411-418, 430-444) 

NIK dostrzega obiektywny charakter trudności z zapewnieniem aktualnie 
wymaganych równoważników zatrudnienia pielęgniarek, które to trudności związane 

są m.in. z sytuacją na rynku pracy. Z formalnoprawnego puntu widzenia, wymogi 
przewidziane w przywołanych rozporządzeniach nie zostały jednak w ww. 
oddziałach Szpitala spełnione. 

3. W lokalach Szpitala nie została udostępniona informacja o nieponoszeniu opłat 
przez opiekunów pacjentów małoletnich lub posiadających orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności. Informacja taka była dostępna jedynie na stronie 
internetowej Szpitala, co było niezgodne z art. 35 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta. 

 
Dyrektor wyjaśniła, że od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. 
o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta75, Szpital 
zaprzestał pobierania jakichkolwiek opłat od opiekunów pacjentów małoletnich 

lub posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dyrektor 
podała, że SZOZ nie udostępnił powyższej informacji pacjentom (w siedzibie 
podmiotu), albowiem zgodnie z art. 35 ust. 3 ww. ustawy o prawach pacjenta taki 
obowiązek spoczywa na świadczeniodawcy tylko w przypadku pobierania 

przedmiotowych opłat. 
(akta kontroli str. 224, 535-526) 

NIK wskazuje, że zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta, 
świadczeniodawca ma obowiązek udostępnienia w lokalu zakładu leczniczego 
nie tylko informacji o wysokości ponoszonych opłat, ale także – co należy tu 

podkreślić – informacji o uprawnieniach wynikających z art. 35 ust. 4. Przepis ten 
zaś, w zw. z przepisami art. 35 ust. 1 i art. 34 ust. 3 ww. ustawy, reguluje zwolnienie 
z opłat opiekunów pacjentów małoletnich lub posiadających orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności.  

 

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 albo kontynuowanie 

działań w celu możliwie niezwłocznego: 

1) dostosowania pomieszczeń Szpitala do wymogów rozporządzenia w sprawie 

wymagań dla pomieszczeń i urządzeń szpitala, w tym w zakresie zapewnienia 
odpowiednich warunków pobytu opiekunom pacjentów małoletnich, 

2) osiągnięcia wymaganego poziomu zatrudnienia pielęgniarek,  

3) udostępnienia w Szpitalu informacji o uprawnieniach opiekunów pacjentów 
małoletnich lub posiadających orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności do nieponoszenia opłat w związku z prawem do 

dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych. 

 
NIK nie formułuje uwag. 

                                                   
75 Dz. U. poz. 1128. 

Wnioski 

Uwagi 



 

21 

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. 

 

Poznań,       marca 2020 r. 
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