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I.  

I. Dane identyfikacyjne 

Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna, 
ul. Kraszewskiego 11, 62–041 Puszczykowo (dalej: Szpital) 
 
Zarząd wieloosobowy1 działający w składzie: Prezes Zarządu Ewa Wieja (dalej: 
Prezes Zarządu Szpitala), Wiceprezes Zarządu Piotr Reiter od 29 czerwca 2014 r. 
 

1. Organizacja wykonywania zadań monitorowania niepożądanych działań 
leków. 

2. Monitorowanie występowania niepożądanych działań leków i zapewnienie ich 
zgłaszania. 

 
Lata 2017-2019, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem 
(dalej: kontrolowany okres). 
 
art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 
 
 
Bartosz Tomczyk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/15/2020 z 15 stycznia 2020 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-17) 

 

                                                      
1 Uprawnionymi do reprezentowania Spółki oraz składania w jej imieniu oświadczeń woli uprawniony był prezes 
zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu działający łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania Szpitala związane 
z organizacją wykonywania zadań monitorowania niepożądanych działań leków 
i zapewnieniem ich zgłaszania przez personel medyczny Szpitala. 

Przyjęte w Szpitalu rozwiązania organizacyjne nie zagwarantowały właściwego 
monitorowania niepożądanych działań leków (dalej: NDL) oraz ich zgłaszania 
odpowiednim podmiotom. W obowiązujących w Szpitalu procedurach dotyczących 
ewidencjonowania i analizy NDL nie wskazano pełnego kręgu osób zobowiązanych 
do zgłaszania NDL Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej: Prezes Urzędu) lub podmiotowi 
odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek. W Szpitalu nie 
wprowadzono uregulowań, ani nie wdrożono zasad dotyczących identyfikowania 
niekorzystnych reakcji polekowych i będącego jego konsekwencją obowiązku 
zgłaszania NDL. Niewypracowanie ww. rozwiązań mogło być przyczyną, że w 
Szpitalu żaden ze zidentyfikowanych przez personel medycznych Szpitala 
przypadków NDL i niepożądanego odczynu poszczepiennego (dalej: NOP) nie 
został zgłoszony Prezesowi Urzędu lub podmiotowi odpowiedzialnemu. Nie 
zgłoszone zostały odpowiednim podmiotom również przypadki NDL stwierdzone w 
trakcie kontroli NIK, w stosunku do których w dokumentacji medycznej pacjentów 
odnotowano fakt wystąpienia niekorzystnej zmiany stanu zdrowia pacjenta po 
zażyciu leku. Szpital nie zapewnił również realizacji przez Aptekę Szpitalną usługi 
farmaceutycznej polegającej na jej udziale w monitorowaniu NDL. 

Szpital organizował szkolenia dla swojego personelu z zakresu zgłaszania NDL oraz 
informował pacjentów o możliwości przekazywania nich takich zgłoszeń personelowi 
medycznemu. W Szpitalu prowadzony był Rejestr zdarzeń niepożądanych, ale tylko 
jeden przypadek NDL został w nim zaewidencjonowany, pomimo istnienia 
obowiązku rejestrowania wszystkich zdarzeń niepożądanych. Jedyny przypadek 
NOP stwierdzony w Szpitalu został natomiast zgłoszony w terminie państwowemu 
powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, a zgłoszenie to było kompletne i nie 
wymagało uzupełnienia, jednakże nie został równocześnie zgłoszony Prezesowi 
Urzędu lub podmiotowi odpowiedzialnemu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja wykonywania zadań monitorowania 
niepożądanych działań leków. 

1.1. Od 30 października 2017 r. w Szpitalu obowiązywała „Procedura zgłaszania 
zdarzeń niepożądanych w trakcie realizacji usług medycznych”, której celem było 
ujednolicenie zasad zgłaszania tych zdarzeń przez pracowników medycznych oraz 
przygotowanie działań naprawczych, które miały zapobiec ich przyszłemu 
wystąpieniu. Według tej procedury, zdarzeniem niepożądanym było niezamierzone, 
nieoczekiwane lub niezwiązane z naturalnym przebiegiem choroby zdarzenie, które 
mogło spowodować lub spowodowało uszczerbek na zdrowiu pacjenta 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 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. 
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korzystającego z usługi medycznej. Jedynym rodzajem zdarzenia niepożądanego, 
który powiązany był z produktem leczniczym wykorzystywanym w farmakoterapii 
było zgodnie z ww. procedurą – niewłaściwe podanie leku. Zastępca Dyrektora ds. 
Medycznych wyjaśniła, że procedura ta dotyczyła również NDL. W przypadku 
wystąpienia takiego zdarzenia lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny 
oraz opiekun medyczny mieli obowiązek zgłosić ten faktu swojemu przełożonemu i 
opisać zdarzenie w dokumentacji medycznej. Pielęgniarka Oddziałowa, po 
powiadomieniu Ordynatora Oddziału miała wpisać zdarzenie do prowadzonego w 
formie elektronicznej Rejestru zdarzeń niepożądanych (dalej: Rejestr) i zgłosić ten 
fakt Pielęgniarce Naczelnej. Następnie Zespół ds. zdarzeń medycznych miał 
dokonywać analizy każdego zdarzenia oraz wszczynać działania zapobiegawcze. 
Wcześniej, od 25 września 2016 r., obowiązywała procedura QP-PJ 5 „Zdarzenia 
niepożądane w trakcie realizacji usług medycznych”, która w podobny sposób 
regulowała ww. kwestie. W obu ww. procedurach nie zapewniono udziału Apteki 
Szpitalnej w monitorowaniu niepożądanych działań leków. 
W Szpitalu powołany został Zespół ds. zdarzeń medycznych5, którego celem była 
m.in. analiza zdarzeń niepożądanych (również NDL), badanie ich przyczyn oraz 
inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych, a także analiza pokontrolna 
raportów z przeglądu dokumentacji medycznej. W Szpitalu funkcjonował również w 
kontrolowanym okresie Komitet Terapeutyczny, które zadaniem była m.in. analiza 
stwierdzonych w Szpitalu przypadków niepożądanych działań leków. 

 (dowód: akta kontroli str. 20-116, 384-385) 

W obowiązujących w kontrolowanym okresie w Szpitalu procedurach QP-PJ 5 oraz 
„Procedurze zgłaszania zdarzeń niepożądanych w trakcie realizacji usług 
medycznych” nie zawarto postanowień regulujących: (•) zgłaszanie NDL do Urzędu 
lub podmiotu odpowiedzialnego, przez wszystkie osoby wykonujące zawody 
medyczne w Szpitalu; (•) wyodrębnienie w uregulowaniach odnoszących się do NDL 
kwestii związanych z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi; (•) obowiązek 
Kierownika Apteki w zakresie przekazywania Prezesowi Urzędu informacji o 
niepożądanym działaniu produktu leczniczego; (•) realizacji zadań dotyczących 
kontroli i nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w obszarze monitorowania 
niekorzystnych reakcji polekowych oraz przyjmowania zgłoszeń NDL od pacjentów 
lub ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych. 
Zdaniem NIK nieuregulowanie w procedurach wewnętrznych Szpitala ww. kwestii 
było działaniem nierzetelnym. Brak uregulowania ww. kwestii mógł przyczynić się do 
niewłaściwego wypełniania przez osoby wykonujące zawody medyczne – lekarzy6, 

pielęgniarki i położne7, farmaceutę8 i ratownika medycznego9, realizujące 
świadczenia w Szpitalu, obowiązków określonych w art. 36d ust. 1 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. Prawo farmaceutyczne10, tj. zgłaszania Prezesowi lub podmiotowi 
odpowiedzialnemu niepożądanego działania produktów leczniczych. Mogło to mieć 
wpływ na brak przesyłania zgłoszeń NDL do Urzędu lub podmiotu 
odpowiedzialnego, gdyż jak zostało ustalone w trakcie kontroli (o czym mowa w 

                                                      
5 Powołany Zarządzeniem nr 41/2015 Prezesa Zarząd Szpitala z dnia 31 sierpnia 2015 r. 
6 W art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty – Dz. U. z 2019 r. poz. 
537 ze zm. (dalej: ustawa o zawodach lekarza i dentysty) zostało wskazane, że m.in. lekarze mają obowiązek 
zgłoszenia NDL Prezesowi i podmiotowi odpowiedzialnemu 
7 Obowiązek ten został nałożony art. 16 pkt 3 ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej – Dz. 
U. z 2019 r. poz. 576 ze zm. (dalej: ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej). 
8 Obowiązek ten został nałożony art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich – Dz. U. z 
2019 r. poz. 1419 (dalej: ustawa o izbach aptekarskich). 
9 Ratownicy mają obowiązek zgłaszania NDL od 26 czerwca 2018 r., zgodnie z art. 11 ust. 9 pkt 2a 13)  ustawy 
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – Dz.U. z 2019 r. poz. 993, ze zm., (dalej: 
ustawa o PRM) 
10 Dz. U. z 2019 r. poz. 499 ze zm. (dalej: Prawo farmaceutyczne). 
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dalszej części niniejszego wystąpienia pokontrolnego), żaden przypadek NDL, który 
został zidentyfikowany przez pracowników Szpitala, jak również żaden przypadek 
NDL zidentyfikowany w trakcie kontroli NIK nie został zgłoszony, a tylko jeden został 
zaewidencjonowany w Rejestrze zdarzeń medycznych. 
Prezes Zarządu Szpitala wyjaśniła, że ww. procedury (QP-PJ 5 oraz „Procedurze 
zgłaszania zdarzeń niepożądanych w trakcie realizacji usług medycznych”) 
regulowały kwestie związane ze zgłaszaniem NDL w Szpitalu ale, ze względu na 
ww. braki wprowadzono Zarządzeniem nr 9/2020 z 25 lutego 2020 r. nową 
procedurę „Monitorowania niepożądanego działania produktu leczniczego”, która już 
reguluje ww. kwestie. 

(dowód: akta kontroli str. 78-93, 323-324, 355-368) 

1.2. W regulaminie organizacyjnym Szpitala, jak i w procedurach obowiązujących 
w Aptece Szpitalnej, a przede wszystkim w obowiązującej w Szpitalu „Procedurze 

zgłaszania zdarzeń niepożądanych w trakcie realizacji usług medycznych” nie 
zawarto postanowień dotyczących realizacji przez Aptekę Szpitalną usługi 
farmaceutycznej obejmującej udział w monitorowaniu niepożądanych działań 
produktów leczniczych, o której mowa w 86 ust. 3 pkt 7 Prawa farmaceutycznego. 
Kierownik Apteki Szpitalnej miał jedynie zapewniony udział w incydentalnie 
organizowanych spotkaniach Komitetu Terapeutycznego, którego jednym z zadań 
była analiza stwierdzonych przypadków niepożądanych działań leków 
(w kontrolowanym okresie ww. Komitet dwukrotnie analizował przypadek NDL). 
Kierownik Apteki Szpitalnej podał w złożonych wyjaśnieniach, że udział Apteki 
w monitorowaniu NDL, poza członkostwem w ww. Komitecie, zapewniony również 
był poprzez jego uczestnictwo na spotkaniach Zespołu ds. zdarzeń medycznych, na 
których zgłoszone przypadki NDL podlegają analizie. 
Prezes Zarządu Szpitala poinformowała kontrolera NIK, że ze względu na panującą 
w Szpitalu sytuację epidemiologiczną i zwiększającą się absencję personelu, Zarząd 
Szpitala nie miał możliwości wyjaśnić, do końca kontroli NIK, przyczyn ww. stanu 
rzeczy. 

(dowód: akta kontroli str. 20-124, 380-381, 386) 

W Szpitalu obowiązywała procedura QI-005/A „Nadzór nad lekami zatrzymanymi 
czasowo przez Inspekcję Farmaceutyczną”, która regulowała kwestie wstrzymania  
i wycofania produktu leczniczego z obrotu w Szpitalu. 
Kierownik Apteki Szpitalnej wyjaśnił ponadto, że informacje dotyczące 
bezpieczeństwa produktów leczniczych (przesyłane do Szpitala drogą mailową czy 
zamieszczone na stronach Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego), są 

codziennie odczytywane i analizowane pod kątem możliwości wystąpienia na 
terenie Szpitala, a następnie przekazywane drogą mailową i telefoniczną na 
oddziały szpitalne oraz umieszczane na stronie internetowej Szpitala w celu 
zapoznania się z nimi przez pracowników Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 108-110, 120-124) 

1.3. W grudniu 2018 r. Szpital otrzymał certyfikat akredytacyjny dla lecznictwa 
szpitalnego, o którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 
o akredytacji w ochronie zdrowia11. W raporcie z akredytacji, standard FA 11 
„Niepożądane działania stosowanych leków i preparatów krwiopochodnych są 
dokumentowane”, zawarty w sekcji Farmakoterapia, oceniony został jako 
niespełniony. Jako uzasadnienie nieuznania przez wizytatorów spełnienia tego 
standardu podano brak zgłoszeń NDL, również tych, o których personel medyczny 

                                                      
11 Dz. U. z 2016 r. poz. 2135 
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wiedział. Prezes Zarządu Szpitala nie podała w złożonych wyjaśnieniach, jakie 
działania podjęte zostały w związku z niespełnieniem ww. standardu. 

 (dowód: akta kontroli str. 125-137, 324) 

1.4. Problematyka zgłaszania NDL odpowiednim organom oraz monitorowania 
występowania NDL była tematem: ośmiu szkoleń w 2018 r. (w których łącznie 
uczestniczyło 79 lekarzy (42% wszystkich lekarzy Szpitala), 73 osoby z personelu 
pielęgniarskiego (31%), troje farmaceutów (100%) oraz pięciu ratowników 
medycznych (11%) oraz jednego szkolenia w 2019 r. (w którym uczestniczyło 
dziewięć osób z personelu pielęgniarskiego (4%) oraz jeden ratownik medyczny 
(2%) – 32% personelu ogółem. 
W 2017 r. Szpital nie zorganizował żadnego szkolenia w tym zakresie ponieważ, jak 
wyjaśniła Prezes Zarządu Szpitala, jako szkolenia potraktowano przygotowywanie 
się personelu medycznego do poddania się zewnętrznej ocenie w ramach procedur 
akredytacyjnych. Prezes Zarządu Szpitala nie podała jednocześnie czego to 
przygotowanie dotyczyło. 
Zdaniem NIK ww. szkolenia były nieefektywne ponieważ nie wpłynęły na 
zwiększenie liczby identyfikowanych NDL przez osoby wykonujące zawody 
medyczne w Szpitalu i ich zgłaszania Prezesowi Urzędu lub podmiotowi 
odpowiedzialnemu. 

 (dowód: akta kontroli str. 138-193, 323) 

1.5. Kwestia monitorowania zgłaszalności NDL była przedmiotem badania w ramach 
dwóch audytów dotyczących gospodarki lekami przeprowadzonych w roku 2017 
i 2019. W ich trakcie ograniczono się tylko do zadania pytania „Czy prowadzony jest 
rejestr zdarzeń niepożądanych?” W raporcie z audytu z 2017 r. zapisano, że rejestr 
zdarzeń niepożądanych jest prowadzony, ale brak jest w nim wpisów z powodu 
braku zgłoszeń, a w raporcie z audytu z 2019 r. zapisano, że brak raportów ze 
zdarzeń niepożądanych jest wynikiem nieprzekazywania zgłoszeń z oddziałów 
Szpitalnych – wyrażono w tym raporcie również potrzebę zwiększenia świadomości 
pracowników Szpitala za pomocą przeprowadzenia szkoleń. Prezes Zarządu 
Szpitala poinformowała kontrolera NIK, że ze względu na panującą w Szpitalu 
sytuację epidemiologiczną i zwiększającą się absencję personelu, Zarząd Szpitala 
nie miał możliwości wyjaśnić przyczyn braku analizowania problemu zgłaszalności 
NDL w trakcie audytów przeprowadzanych na oddziałach Szpitala. 
W sprawozdaniach z działalności Komitetu Terapeutycznego za lata 2017-2019 
zapisano, że na bieżąco prowadzona jest analiza NDL (w 2017 r. nie zgłoszono 
żadnego NDL, w 2018 r. i 2019 r. analizowano po jednym przypadku NDL, które 
zgłoszone zostały Komitetowi w danym roku przez pielęgniarki Szpitala). W wyniku 
tych analiz nie zalecono żadnych działań zapobiegawczych, jak również nie 
zgłoszono przypadków NDL Prezesowi Urzędu lub podmiotowi odpowiedzialnemu. 
Analizy niepożądanych zdarzeń medycznych zaistniałych w danym roku w Szpitalu 
przeprowadzał Zespół ds. Zdarzeń Medycznych. W 2017 r. spośród ośmiu 
zarejestrowanych zdarzeń medycznych, żadne nie dotyczyło NDL. W 2018 r. 
zarejestrowano i przeanalizowano 30 zdarzeń medycznych ale żadne z nich nie 
dotyczyło NDL (wymieniony wyżej przypadek NDL z 2018 r. nie został 
zaewidencjonowany w Rejestrze, o czym mowa jest w punkcie 2.2. niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego). W 2019 r. zarejestrowano 38 zdarzeń medycznych, 
z czego jedno dotyczyło wystąpienia NDL (maj 2019 r.). Zespół ds. Zdarzeń 
Medycznych zalecił działania zapobiegawcze: przerwanie podawania leku, 
przypomnienie o obowiązku zgłaszania NDL do Urzędu i przeprowadzenie szkolenia 
personelu w tym zakresie (szkolenie to odbyło się 13 czerwca 2019 r., a ponadto 
w lutym 2020 r. na każdym oddziale Szpitala przeprowadzono szkolenia dla lekarzy 
w tym zakresie). 



 

7 

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych wyjaśniła, że w trakcie kontroli dokumentacji 
medycznej, która odbywała się co roku, w ilości odpowiadającej co najmniej 1% 
pacjentów hospitalizowanych w danym roku, nie zidentyfikowano przypadków 
z rozpoznaniem wskazującym na NDL. 
Prezes Zarządu Szpitala podała w złożonych wyjaśnieniach, że nie prowadzono w 
Szpitalu analiz pod kątem małej zgłaszalności NDL przez pracowników Szpitala 
z powodu zaniedbania. 

 (dowód: akta kontroli str. 194-229, 273-274, 309-310, 324, 327-354, 380-381, 386) 

W Szpitalu nie były prowadzone kontrole zewnętrzne w ww. zakresie. 
 (dowód: akta kontroli str. 230-239, 298-306) 

1.6. Szpital prowadził akcję informacyjną w zakresie możliwości przekazywania 
przez pacjentów zgłoszeń NDL pracownikom wykonującym zawód medyczny. Na 
stronie internetowej Szpitala, w części dotyczącej informacji dla pacjentów, 
opublikowane były zasady zgłaszania NDL przez pacjenta oraz jego przedstawiciela 
ustawowego lub opiekuna prawnego. Analogiczne informacje zamieszczone były 
również na tablicach informacyjnych poszczególnych oddziałów Szpitala. 
W kontrolowanym okresie Szpital nie współpracował z pomiotami zewnętrznymi 
zajmującymi się problematyką NDL. 

 (dowód: akta kontroli str. 240-245, 323) 

1.7. Po przeprowadzeniu analiz opisanych w punkcie 1.5. wystąpienia 
pokontrolnego Zespół ds. Zdarzeń Medycznych oraz Komitet Terapeutyczny nie 
zidentyfikował problemów, barier w zapewnieniu skutecznego monitorowania w 
szpitalu niekorzystnych reakcji polekowych.  
Przewodnicząca Zespołu ds. Zdarzeń Medycznych wyjaśniła, że barierami 
w zapewnieniu skutecznego monitorowania w Szpitalu NDL była duża skala zmian 
proceduralnych i organizacyjnych związanych z przygotowywaniem się Szpitala 
w latach 2017-2018 do uzyskania akredytacji Ministra Zdrowia; mało czytelny 
formularz zgłaszania NDL oraz brak jasnych wytycznych dla objawów podlegających 
zgłoszeniu; pobieranie przez pacjentów kilku produktów leczniczych jednocześnie; 
dwutorowe zgłaszanie NOP (do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Prezesa Urzędu) 
oraz NDL na krew i jej składniki (Prezesowi Urzędu oraz Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa). 

(dowód: akta kontroli str. 203-229, 273-274, 310) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości. 
1. Niezapewnienie realizacji przez Aptekę Szpitalną usługi farmaceutycznej, 
polegającej na udziale w monitorowaniu NDL. 

(dowód: akta kontroli str. 20-124, 380-381, 386) 

2. Niewprowadzenie rozwiązań organizacyjnych mających zapewnić zgłaszanie 
NDL do Prezesa Urzędu lub podmiotu odpowiedzialnego. W obowiązujących 
w kontrolowanym okresie w Szpitalu dwóch procedurach dotyczących NDL nie ujęto 
wszystkich zagadnień z tym związanych. Wprowadzona w trakcie kontroli NIK, 
Zarządzeniem nr 9/2020 z 25 lutego 2020 r., nowa procedura „Monitorowania 
niepożądanego działania produktu leczniczego” już reguluje ww. kwestie. 

(dowód: akta kontroli str. 78-93, 323-324, 355-368) 

3. Niewdrożenie nadzoru i kontroli nad monitorowaniem NDL gwarantującego 
przekazywanie zgłoszeń o ich wystąpieniu Prezesowi Urzędu lub podmiotowi 
odpowiedzialnemu. 

(dowód: akta kontroli str. 194-229, 273-274, 309-310, 327-354, 380-381, 386) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie organizację przez Szpital wykonywania 
zadań monitorowania niepożądanych działań leków.  
Obowiązujące w Szpitalu do lutego 2020 r. rozwiązania organizacyjne nie pozwalały 
na właściwe monitorowanie NDL. Co prawda opracowano i wdrożono procedurę 
dotyczącą ewidencjonowania i analizy NDL, ale nie zawierała ona wszystkich 
niezbędnych elementów, a przede wszystkim nie określono w niej zasad zgłaszania 
NDL do Urzędu lub podmiotu odpowiedzialnego przez wszystkie osoby do tego 
zobowiązane. Udział Apteki Szpitalnej w monitorowaniu NDL został zapewniony 
tylko poprzez uczestnictwo Kierownika Apteki w sporadycznie organizowanych 
posiedzeniach Zespołu ds. zdarzeń medycznych oraz Komitetu Terapeutycznego. 
Szpital zorganizował w 2018 i 2019 r., szkolenia dla swojego personelu z zakresu 
monitorowania NDL oraz prowadził wśród pacjentów akcje informacyjne w zakresie 
możliwości przekazywania przez nich lub ich przedstawicieli ustawowych takich 
zgłoszeń personelowi medycznemu, jednakże nie wpłynęło to realizację przez osoby 
w nich uczestniczące obowiązku zgłaszania niepożądanych działań leków. 
Wdrożony w Szpitalu system kontroli i nadzoru nad monitorowaniem niepożądanych 
działań leków nie zapewniał pełnej zgłaszalności NDL. 
 

2. Monitorowanie występowania niepożądanych działań 
leków i zapewnienie ich zgłaszania. 

2.1. W Szpitalu prowadzony był w formie elektronicznej Rejestr zdarzeń 
niepożądanych, w którym odnotowywano różnego rodzaju zdarzenia, które miały 
miejsce w Szpitalu, również NDL (zasady dokonywania wpisów do rejestru opisano 
w punkcie 1.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego). Rejestr zawierał takie dane 
jak: numer zdarzenia; data jego wystąpienia; rodzaj zdarzenia i jego opis; rodzaj 
usługi, przy wykonywaniu której zdarzenie wystąpiło oraz oddział Szpitala, na 
którym miało miejsce; przyczyny zdarzenia; zalecone działania zapobiegawcze oraz 
dane pacjenta i osoby monitorującej.  

(dowód: akta kontroli str. 78-93, 246-270) 

2.2. W kontrolowanym okresie pracownicy Szpitala, w trakcie pobytu pacjentów 
w Szpitalu, zidentyfikowali łącznie dwa przypadki NDL (dotyczące dwóch pacjentów) 
oraz jeden przypadek NDL stanowiący NOP. Żadne zdarzenie NDL oraz NOP nie 
zostało zakwalifikowane jako przypadek ciężki. W odniesieniu do ww. przypadków 
nie nastąpiły zgony związane z wystąpieniem powikłań polekowych czy 
poszczepiennych, a opisane niżej NDL nie skutkowały trwałymi następstwami 
zdrowotnymi. 
NDL z 2018 r. spowodowany był podaniem osocza gr 0 nr 51651600090, co 
wywołało reakcję alergiczną u pacjenta (zmiany skórne oraz świąd skóry). NDL 
z 2019 r. wywołany został przez lek przeciwarytmiczny 150 mg iv 
i przeciwarytmiczny 450 mg w powolnym wlewie iv, a objawił się u pacjenta 
uczuciem duszności i pokrzywką na skórze powłok brzusznych. NOP z 2019 r. 
wystąpił po szczenieniu przeciwko tężcowi, które wykonane zostało w innej 
placówce medycznej, a pacjent zgłosił się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
(dalej: SOR) z powodu nasilonego odczynu w miejscu wstrzyknięcia, utrzymującego 
się ponad pięć dni.  

(dowód: akta kontroli str. 246-277) 

Zgodnie z punktem 5 obowiązującej w Szpitalu „Procedury zgłaszania zdarzeń 
niepożądanych w trakcie realizacji usług medycznych” przypadki NDL należało 
wpisać do Rejestru. W kontrolowanym okresie, w Rejestrze nie zaewidencjonowano 
jednego z dwóch przypadków NDL zidentyfikowanych przez pracowników Szpitala 

OCENA CZĄSTKOWA 
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(z 2018 r.) oraz jedynego przypadku NOP. Żadnego z ww. przypadków nie 
zarejestrowano również w Aptece Szpitalnej, gdyż w obowiązującej w Szpitalu 
Procedurze nie nałożono obowiązku przekazywania zgłoszeń do Apteki.  
Pielęgniarka koordynująca Oddziału Urologii Szpitala, która zidentyfikowała ten 
przypadek NDL wyjaśniła, że nie wpisała go do Rejestru ponieważ uzyskała 
informację, żeby tego zdarzenia nie wpisywać do Rejestru tylko wypełnić formularz 
zgłoszenia NDL i przekazać go Kierownikowi Apteki Szpitalnej. 
Lekarz Koordynator SOR wyjaśniła, że nie posiada informacji mogących wyjaśnić 
brak zgłoszenia NOP do Rejestru. 
Kierownik Apteki Szpitalnej wyjaśnił, że w Aptece nie były rejestrowane 
zidentyfikowane w Szpitalu przypadki NDL ponieważ zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 7 
Prawa farmaceutycznego, apteka bierze udział w monitorowaniu NDL, nie 
jednoznacznie nie oznacza, że wymagane jest w Aptece prowadzenie rejestru 
takowych zdarzeń. 

(dowód: akta kontroli str. 78-81, 246-277, 292-295, 326, 387) 

W trakcie kontroli NIK szczegółową analizą objęto dokumentację medyczną 50 
pacjentów Szpitala z lat 2018-2019 i stwierdzono, że w siedmiu przypadkach 
odnotowano w tej dokumentacji fakt wystąpienia niekorzystnej zmiany stanu zdrowia 
pacjenta związanej ze stosowaniem produktów leczniczych.  
W sześciu przypadkach u pacjentów podano jako rozpoznanie współistniejące: 
„T88.7 - Nieokreślony, niekorzystny skutek działania leków i środków leczniczych” – 
trzy przypadki, „D64.2 - Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna spowodowana 
lekami lub substancjami toksycznymi” – dwa przypadki i „E66.1 – Otyłość polekowa” 
– jeden przypadek, co wskazuje na możliwość wystąpienia niekorzystnej reakcji 
polekowej 
W jednym przypadku na możliwość wystąpienia NDL wskazywało rozpoznanie 
podstawowe „T88.7 - Nieokreślony, niekorzystny skutek działania leków i środków 
leczniczych”. U tego pacjenta, w związku z podaniem leku, wystąpiła konieczność 
hospitalizacji – w dokumentacji medycznej zapisano: „jednorazowe podanie leku 
spowodowało reakcję uczuleniową (ból brzucha, zimne poty, swędzenie skóry). NIK 
podkreśla fakt, że zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 3d Prawa 
farmaceutycznego było to ciężkie niepożądane działanie produktu leczniczego. 
Wszystkie ww. przypadku dotyczyły sytuacji wystąpienia NDL przed przyjęciem do 
Szpitala i były odnotowywane w dokumentacji medycznej momencie przyjęcia do 
Szpitala. 
W konsekwencji stwierdzonych ww. rozpoznań, w dwóch przypadkach w Karcie 
informacyjnej z leczenia szpitalnego (epikryzie) zawarto opis niekorzystnego 
działania produktu leczniczego poprzez wskazanie: 

 po podaniu leku przeciwarytmicznego zwolnienie akcji serca z blokiem 
przedsionkowo-komorowym drugiego stopnia;  

 jednorazowe podanie antybiotyku spowodowało reakcję uczuleniową - ból 
brzucha, zimne poty, swędzenie skóry. 

W pięciu przypadkach powołano się na związek stosowania leku z objawami 
zaobserwowanymi u pacjenta, poprzez wskazanie: 

 wynaczynienie krwi na skutek stosowania leków przeciwkrzepliwych; 

 zmiany na skórze, gorączka oraz owrzodzenie jamy ustnej i brzusznej 
przypuszczalnie na skutek stosowania leku przeciwreumatycznego; 

 w związku z leczeniem lekiem przeciwzakrzepowym konieczna obserwacja 
w kierunku objawów krwawienia; 

 w związku z leczeniem lekami: kwas acetylosalicylowy, lek przeciwpłytkowy i lek 
przeciwzakrzepowy konieczna obserwacja w kierunku objawów krwawienia; 

 tachykardia na skutek zastosowania leku przeciwpsychotycznego. 
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Żaden z ww. przypadków nie został zaewidencjonowany w Rejestrze, co było 
niezgodne z obowiązującą w Szpitalu „Procedurą zgłaszania zdarzeń 
niepożądanych w trakcie realizacji usług medycznych”, zgodnie z którą do Rejestru 
należało wpisać każdy przypadek NDL. 
Również żaden z ww. przypadków, a także żaden z dwóch przypadków NDL 
zidentyfikowanych przez personel medyczny Szpitala, nie zostały został zgłoszone 
Prezesowi Urzędu lub podmiotowi odpowiedzialnemu, co było niezgodne z art. 36d 
ust. 1 Prawa farmaceutycznego. 
Koordynator Oddziału Kardiochirurgii z Poddziałem Chorób Wewnętrznych Szpitala, 
w odniesieniu do sześciu przypadków wyjaśnił, że powikłania, które zostały 
odnotowane w dokumentacji medycznej były zawsze wynikiem działania wielu 
leków, które każdy pacjent otrzymywał i w jego opinii nie zarejestrowano NDL 
w Rejestrze ani nie zgłoszono go odpowiednim podmiotom ponieważ nie wystąpiły 
przypadki bezspornego ubocznego działania leków. 
Pielęgniarka koordynująca Oddziału Urologii Szpitala, która zidentyfikowała 
przypadek NDL w 2018 r. wyjaśniła, że nie zarejestrowała go w Rejestrze ani nie 
zgłosiła go odpowiednim podmiotom ponieważ przekazała wypełniony formularz 
zgłoszenia NDL Kierownikowi Apteki Szpitalnej i była przekonana, że to on zgłosi to 
zdarzenie odpowiedniej instytucji. 
Pielęgniarka, która zidentyfikowała drugi przypadek NDL (z 2019 r.) wyjaśniła, nie 
zgłosiła go Prezesowi Urzędu ponieważ uzyskała informację, że tego typu zdarzenia 
ma zgłaszać pisemnie Kierownikowi Apteki Szpitalnej. 
Kierownik Apteki Szpitalnej wyjaśnił, że tylko jedno zgłoszenie do niego dotarło 
(w 2018 r.), a on nie przekazał tego zgłoszenia Prezesowi Urzędu ponieważ 
otrzymał je z dwumiesięcznym opóźnieniem, czyli po przewidzianym w ustawie 
czasie na jego zgłoszenie. 
Przewodnicząca Zespołu ds. Zdarzeń Medycznych wyjaśniła dodatkowo, że 
w związku z wprowadzaniem procedury zgłaszania NDL prowadzone były szkolenia 
dla personelu medycznego z nią związane, dostarczano personelowi stosowne 
dokumenty (formularze zgłoszenia oraz instrukcję ich wypełniania), a ona sama 
wielokrotnie deklarowała chęć pomocy przy wypełnianiu odpowiednich druków 
dotyczących zgłaszania zdarzeń niepożądanych. 
Ponadto zdaniem Prezes Zarządu Szpitala, brak ww. zgłoszeń wynikał z braku 
w Procedurze zgłaszania zdarzeń niepożądanych odpowiedniego druku zgłoszenia 
NDL oraz zaniedbań osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie ww. Procedury, a ze 
względu na utrzymujące się nieprawidłowości planowane jest powołanie nowego 
Zespołu ds. Jakości, którego zadaniem będzie kontrolowanie realizacji procedur 

obowiązujących w Szpitalu. 
(dowód: akta kontroli str. 246-279, 282-283, 292-295, 309-326, 370-372) 

NIK nie podziela ww. argumentacji ponieważ w przypadku podejrzenia wystąpienia 
u pacjenta NDL, bezwzględnym, ustawowym obowiązkiem osób wykonujących 
zawody medyczne jest zgłoszenie NDL Prezesowi Urzędu lub podmiotowi 
odpowiedzialnemu. W historiach chorób wszystkich pacjentów podano nazwy leków 
przez nich zażytych oraz opisano niekorzystne reakcje wywołane tymi lekami, 
a dokumentacja medyczna zawierała również pozostałe informacje niezbędne do 
wysłania zgłoszenia takie jak: inicjały, płeć oraz wiek pacjenta, które stosownie do 
art. 36e ust. 1 Prawa farmaceutycznego powinny się znajdować w zgłoszeniu. NIK 
wskazuje równocześnie na fakt, że uzyskanie informacji o wystąpieniu NDL po 
upływie dwumiesięcznego terminu, nie zwalnia z obowiązku jego przekazania przez 
Kierownika Apteki Szpitalnej do Prezesa Urzędu lub podmiotu odpowiedzialnego. 
W ww. przypadkach osoby wykonujące zawody medyczny, które świadczyły usługi 
zdrowotne w Szpitalu, nie dokonały zgłoszeń NDL bezpośrednio do Prezesa Urzędu 
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lub podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów leczniczych do 
obrotu, co stanowiło naruszenie art. 36d Prawa farmaceutycznego, w zw. z art. 36b 
pkt 1 ww. ustawy. Zgłoszenie działania niepożądanego Prezesowi Urzędu lub 
podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek 
było i jest obowiązkiem lekarza, farmaceuty, pielęgniarki i położnej oraz ratownika 
medycznego. 
Niepodjęcie przez osoby wykonujące zawód medyczny działań zmierzających do 
zgłoszenia ww. niepożądanych działań leków uniemożliwiało ich monitorowanie 
przez Komitet Terapeutyczny, ponieważ Kierownik Apteki i pozostali członkowie 
Komitetu nie posiadali wiedzy o wystąpieniu niepożądanej reakcji polekowej u tych 
pacjentów. Ponadto w kontrolowanym okresie nie analizowano w Szpitalu, pod 
kątem konieczności przekazania zgłoszeń NDL, danych o rozpoznaniach 
wskazujących na możliwość wystąpienia niekorzystnej reakcji polekowej. 

W trakcie kontroli NIK szczegółową analizą objęto również dokumentację dotyczącą 
10 pacjentów, u których przeprowadzono w latach 2018-2019 szczepienie ochronne. 
We wszystkich zbadanych przypadkach nie odnotowano objawów wskazujących na 
możliwość wystąpienia NOP. 

(dowód: akta kontroli str. 278-285, 373-374) 

2.3. W kontrolowanym okresie osoby wykonujące w Szpitalu zawód medyczny nie 
otrzymały od pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów 
faktycznych żadnych zgłoszeń dotyczących niekorzystnych reakcji polekowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 246-270, 324) 

2.4. Lekarz, który rozpoznał jedyny przypadek NOP, który został zidentyfikowany 
w kontrolowanym okresie w Szpitalu, zgłosił ten fakt na „formularzu zgłoszenia NOP 
po szczepieniu innym niż BCG” do państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego w Poznaniu, co było zgodne z art. art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi12. 
Zgłoszenie nastąpiło w ciągu 24 godzin od rozpoznania tego przypadku, co było 
zgodne z art. 21 ust. 1 ww. ustawy, a przesłanie zgłoszenie NOP było kompletne i 
nie wymagało uzupełnienia. 
Jednakże przypadek ten nie został zgłoszony Prezesowi Urzędu, co było niezgodne 
z art. 36e ust. 2 Prawa farmaceutycznego. Przypadek ten również nie został 
zgłoszony do Apteki Szpitalnej. 
Lekarz Koordynator SOR wyjaśniła, że nie posiada informacji mogących wyjaśnić 
brak zgłoszenia NOP Prezesowi Urzędu. 

 (dowód: akta kontroli str. 271-277, 287-291, 325-326, 383, 387) 

2.5. System monitorowania NDL i analizy z tym związane opisano w punkcie 1.5. 
wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 78-82, 203-229, 246-274) 

2.6. Koszty leczenia dwóch pacjentów, u których stwierdzono NDL w trakcie 
hospitalizacji w Szpitalu, wyniosły 239,32 zł oraz 242,94 zł – stwierdzenie NDL nie 
powodowało wydłużenia hospitalizacji. Średni czas hospitalizacji w przypadku 
każdego z dwóch pacjentów wyniósł jeden dzień. Odsetek hospitalizacji, w których 
Szpital stwierdził wystąpienie NDL w stosunku do ogółu hospitalizacji w danym roku 

                                                      
12 Dz. U. z 2019 r. poz. 1239. 
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wyniósł 0,007% w 2018 r. oraz 0,006% w 2019 r. W kontrolowanym okresie 
pracownicy Szpitala nie zidentyfikowali NOP w trakcie hospitalizacji pacjentów13. 

 (dowód: akta kontroli str. 286-287) 

2.7. Koszty leczenia siedmiu pacjentów, u których NDL wystąpił przed przyjęciem do 
Szpitala14 wyniosły łącznie 2.408 zł (koszt ten dotyczy leczenia tylko jednego 
pacjenta, ponieważ w pozostałych sześciu przypadkach rozpoznanie przy przyjęciu 
do Szpitala, wskazujące na NDL, było rozpoznaniem współistniejącym, a nie 
podstawowym, które stanowi podstawę rozliczenia Szpitala z Narodowym 
Funduszem Zdrowia). Czas hospitalizacji, również w przypadku tego samego, 
jednego pacjenta, wyniósł siedem dni (w pozostałych przypadkach rozpoznanie przy 
przyjęciu do Szpitala, wskazujące na NDL, było rozpoznaniem współistniejącym, 
a nie podstawowym). Odsetek hospitalizacji, które stanowiły ww. przyjęcia związane 
z wystąpieniem NDL, w stosunku do ogółu hospitalizacji w danym roku wyniósł 
0,03% w 2018 r. oraz 0,02% w 2019 r.15 

(dowód: akta kontroli str. 288-290) 

2.8. W latach 2018 – 2019 w Szpitalu leczono dziewięciu pacjentów 
z rozpoznaniami wskazującymi na możliwość wystąpienia niekorzystnych reakcji 
polekowych, tj.: T 88.7 „Reakcja uczuleniowa na lek” (sześć przypadków); E.66.1 
„Zaburzenia metaboliczne w wyniku działań niepożądanych” (jeden przypadek); 
D64.2 „Niedokrwistość w wyniku leczenia przeciwkrzepliwego” (dwa przypadki). 

(dowód: akta kontroli str. 291) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
1. Nie zapewniono rzetelnego identyfikowania niekorzystnych reakcji polekowych, 
a w związku z powyższym nie dokonano ich zaewidencjonowania w Rejestrze 
prowadzonym w Szpitalu. 

(dowód: akta kontroli str. 246-279, 282-283, 292-295, 309-326) 

2. Nie zapewniono przekazania przez osoby wykonujące zawody medyczne, które 
realizowały świadczenia zdrowotne w Szpitalu, dziewięciu zgłoszeń o niepożądanym 
działaniu leku, do czego osoby te były zobowiązane na podstawie art. 36d Prawa 
farmaceutycznego, w tym w jednym przypadku, wystąpienie niepożądanego 
działania leków stanowiło podstawę przyjęcia do szpitala i zgodnie z art. 2 pkt 3d 
ww. ustawy powinny one zostać zakwalifikowane jako ciężkie NDL. 

 (dowód: akta kontroli str. 271-274, 292-295, 311-324, 370-372) 

3. Jedyny przypadek NOP zidentyfikowany przez pracownika Szpitala 
w kontrolowanym okresie nie został zgłoszony Prezesowi Urzędu. 

 (dowód: akta kontroli str. 275-277, 325-326) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie monitorowanie przez Szpital 
występowania niepożądanych działań leków i zapewnienie ich zgłaszania. 

                                                      
13 Szpital nie hospitalizował dzieci do 18 roku życia oraz nie wykonywał szczepień osób pełnoletnich w trakcie 
hospitalizacji, a szczepienia wykonywane były tylko w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach pomocy 
doraźnej. 
14 Przypadki te zidentyfikowano w trakcie kontroli NIK, o czym mowa jest w punkcie 2.2 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. 
15 W przypadku pacjenta, u którego stwierdzono NOP przed przyjęciem do Szpitala, brak jest możliwości 
wyliczenia kosztów jego leczenia ponieważ pacjent nie był hospitalizowany, tylko przyjęty na SOR, którego 
funkcjonowanie finansowane jest stawką ryczałtową dobową. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Podkreślenia wymaga fakt, że żaden ze zidentyfikowanych przez pracowników 
Szpitala przypadków NDL nie został zgłoszony Prezesowi Urzędu lub podmiotowi 
odpowiedzialnemu. Nie zgłoszone zostały również przypadki, w stosunku do których 
w dokumentacji medycznej pacjentów odnotowano fakt wystąpienia niekorzystnej 
zmiany stanu zdrowia pacjenta spowodowany niepożądanym działaniem leku 
(łącznie siedem takich przypadków stwierdzonych w trakcie kontroli NIK). Przypadek 
NOP został co prawda zgłoszony w terminie państwowemu powiatowemu 
inspektorowi sanitarnemu, a zgłoszenie to było kompletne i nie wymagało 
uzupełnienia, jednakże nie został zgłoszony Prezesowi Urzędu. W Szpitalu 
prowadzony był Rejestr zdarzeń niepożądanych, ale tylko jeden przypadek NDL, 
spośród ww., został w nim zaewidencjonowany, co było niezgodne z procedurą 
obowiązującą w tym zakresie w Szpitalu. Komitet Terapeutyczny oraz Zespół ds. 
zdarzeń medycznych prowadziły analizy stwierdzonych przez pracowników Szpitala 
przypadków NDL oraz przeprowadzały analizy dokumentacji medycznej, jednakże 
nie pod kątem braku zgłaszalności NDL do Prezesa Urzędu. 
 

IV. Uwagi i wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

1. Zapewnienie realizacji przez Aptekę Szpitalną usługi farmaceutycznej, 
polegającej na udziale w monitorowaniu NDL. 

2. Wdrożenie nadzoru i kontroli nad monitorowaniem NDL gwarantującego 
przekazywanie zgłoszeń o ich wystąpieniu Prezesowi Urzędu lub 
podmiotowi odpowiedzialnemu. 

3. Zgłaszanie Prezesowi Urzędu lub podmiotowi odpowiedzialnemu wszystkich 
przypadków NDL oraz NOP w przypadku rozpoznania ich przez osoby 
wykonujące zawody medyczne i świadczące usługi zdrowotne na rzecz 
Szpitala. 

4. Ewidencjonowanie w Rejestrze wszystkich przypadków NDL oraz NOP w 
przypadku rozpoznania ich przez pracowników medycznych Szpitala. 
 

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 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.. 
 
Poznań, dnia 7 kwietnia 2020 r. 
 
 
 
 

Kontroler 

Bartosz Tomczyk 
Specjalista k. p. 
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