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I. Dane identyfikacyjne 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie.1 
 

Grzegorz Materna - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, od dnia 28 października 2015 r. 
 

Zgodność z przepisami prawa organizowania i udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej w sytuacjach poronień, martwych urodzeń i zgonów dziecka tuż po 
porodzie; 

Przestrzeganie obowiązujących uregulowań (w tym standardów) dotyczących opieki 
okołoporodowej w przypadkach poronień, martwych urodzeń lub urodzenia dziecka, 
które umiera wkrótce po porodzie; 

Świadczenia zapewniające pacjentkom stosowną pomoc. 

 

Lata 2017-2020 (do dnia zakończenia kontroli w jednostce), z wykorzystaniem 
dowodów sporządzonych przed tym okresem, jeżeli miały wpływ na działalność 
jednostki w zakresie objętym kontrolą. 
 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

 

Agnieszka Pomykała, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LRZ/21/2020 z 16 stycznia 2020 r. 
Sebastian Szozda, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/40/2020 z dnia 3 marca 2020 r. 
 

(akta kontroli tom I, str.1-7, tom II, str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dalej: ZOZ nr 1. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności. 
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w 
Rzeszowie4 zapewniono – wynikające z przepisów prawa oraz umowy z NFZ –
warunki organizacyjne, kadrowe i sprzętowe niezbędne do opieki nad pacjentkami, 
które poroniły, urodziły martwe dziecko lub dziecko, które zmarło wkrótce po 
porodzie. Zastrzeżenia NIK dotyczą wykorzystania jednego z pomieszczeń jako sali 
porodowej w przypadkach niepowodzeń położniczych zlokalizowanej w Pododdziale 
Położnictwa Septycznego, a także zorganizowania w tym Pododdziale sali 
intensywnej opieki noworodków. W ocenie NIK bliskie sąsiedztwo sali intensywnej 
opieki noworodka mogło mieć negatywny wpływ na stan psychiczny i emocjonalny 
kobiet doznających niepowodzeń położniczych. Jednocześnie taka organizacja 
świadczeń uniemożliwiała pełne wykorzystanie Pododdziału zgodnie z jego 
septycznym przeznaczeniem. W kontroli ustalono jednak, że w Szpitalu prowadzone 
są prace zmierzające do wyeliminowania tej nieprawidłowości po planowanym 
remoncie. 

W Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala zapewniono 
odpowiednią liczbę wykwalifikowanych lekarzy i położnych, a personel został 
przygotowany, tj. przeszkolony do sprawowania należytej opieki nad pacjentkami. 
Niemniej jednak w 73 przypadkach stwierdzono, iż lekarze udzielający świadczeń 
nie mieli zapewnionego odpoczynku po dyżurach, a nieprzerwany czas udzielania 
świadczeń wynosił ponad 24 godziny. Sytuacja ta dotyczyła dwojga lekarzy 
zatrudnionych na umowę zlecenia oraz siedmiorga lekarzy udzielających świadczeń 
na podstawie umów cywilnoprawnych. 

W ocenie NIK, pacjentkom, które doświadczyły niepowodzeń położniczych 
zapewniono możliwość skorzystania z porady psychologa, jednakże z powodu 
długotrwałych absencji jednej z osób zatrudnionych na stanowisku psychologa, 
zadania te realizowała osoba zatrudniona na 0,37 etatu (wobec wymaganego 
zatrudnienia w wymiarze 0,5 etatu), co mogło mieć negatywny wpływ na rzetelność i 
dostępność udzielanych świadczeń. 

Pomimo braku pisemnych procedur dotyczących opieki nad pacjentkami 
doświadczającymi niepowodzeń położniczych, personel Szpitala stosował (od 
czerwca 2018 r.) Rekomendacje dobrych praktyk postępowania z pacjentkami 
w sytuacji niepowodzeń położniczych dla personelu medycznego wszystkich 
oddziałów położniczo – ginekologicznych w województwie podkarpackim. 

Dokumentacja medyczna pacjentek prowadzona była w przeważającej mierze 
rzetelnie, a nieodnotowanie (w czterech przypadkach) przeprowadzonych 
konsultacji psychologicznych w kartach informacyjnych z leczenia szpitalnego nie 
miało istotnego znaczenia dla oceny rzetelności realizowanych świadczeń. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Szpitala mające na celu 
umieszczanie pacjentek po niepowodzeniach położniczych w osobnych salach, 
a także umożliwienie im pożegnania się ze zmarłym dzieckiem. W ocenie NIK 
Szpital prawidłowo realizował zadania związane z przekazaniem do pochówku 
zwłok dzieci zmarłych w wyniku niepowodzeń położniczych, z wyjątkiem jednego 
przypadku nieprzekazania zwłok dziecka do pochówku (do dnia zakończenia 
kontroli były one przechowywane były w Szpitalu). Stwierdzone opóźnienia 

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

opisowej. 
4 Dalej: Szpital. 
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dotyczące określenia wskaźników opieki okołoporodowej oraz przekazywania zmian 
aktualizacyjnych do NFZ nie miały wpływu na rzetelność opieki sprawowanej nad 
pacjentkami doznającymi niepowodzeń położniczych.  

Analiza skarg, ankiet będących w posiadaniu Szpitala, a także wynik badania 
ankietowego przeprowadzonego przez NIK wśród pacjentek hospitalizowanych 
w Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wskazuje, iż pacjentki 
doświadczające niepowodzeń położniczych w przeważającej mierze dobrze 
oceniają opiekę sprawowaną przez Szpital. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności. 

 
1. Zgodność z przepisami prawa organizowania udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacjach poronień, 
martwych urodzeń i zgonów dziecka tuż po porodzie.  
 
1.1  
W okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 10 marca 2020 r. organizacja i zadania ZOZ 
nr 1 w Rzeszowie zostały określone w statucie6 nadanym uchwałą Rady Miasta 
Rzeszowa oraz w regulaminie organizacyjnym7 wprowadzonym przez Dyrektora 
ZOZ nr 1.  
W statucie wskazano  m.in. cele i zadania ZOZ nr 1, strukturę organizacyjną oraz 
zasady gospodarki finansowej. W skład ZOZ nr 1 wchodziły jednostki działalności 
podstawowej, w tym: Szpital Miejski im. Jana Pawła II8, Zespół Ambulatoryjny Opieki 
Specjalistycznej, Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz jednostki działalności 
pomocniczej. W ramach Szpitala funkcjonowały m.in. Kliniczny Oddział 
Ginekologiczno-Położniczy9 oraz Oddział Neonatologii z Pododdziałem Izolacyjnym 
i Intensywną Terapią Noworodka.  
W regulaminie organizacyjnym określono strukturę ZOZ nr 1 oraz zadania 
poszczególnych jednostek, warunki współdziałania w celu zapewnienia sprawnego 
i efektywnego funkcjonowania. Do głównych zadań Oddziału należało m.in.: 
zapewnienie opieki stacjonarnej nad pacjentkami, diagnozowanie i leczenie, w tym 
operacyjne. Oddział został podzielony na:  
- Pododdział Ginekologii, 

                                                      
5 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. 
6 Uchwała Nr XXXIV/672/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu 
Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, zmieniona: Uchwałą Nr 
LXXI/1328/2014 z dnia 25 marca 2014 r., Uchwałą Nr XXIII/503/2016 z dnia 1 marca 2016 r., Uchwałą Nr 
XXVII/602/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., Uchwała Nr LX/1428/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r., Uchwała Nr 
VIII/149/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. 
7 Zarządzenie Nr 51/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, zmienione Zarządzeniem Nr 53/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w 
sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uwzględniającego zmiany wprowadzone Zarządzeniami Nr: 71/2016 z 
dnia 16 czerwca 2016 r., 85/2016 z dnia 22 lipca 2016 r., 117/2016 z dnia 20 października 2016 r., 52/2017 z 
dnia 25 maja 2017 r. Kolejne zmiany wprowadzono Zarządzeniami Nr: 113/2017 z dnia 29 września 2017 r., 
179/2017 z dnia 29 grudnia 2017r., 74/2018 z dnia 21 maja 2018 r.,118/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r., 
151/2018 z dnia 29 października 2018 r., 183/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.,25/2019 z dnia 1 marca 2019 r., 
77/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r., 99/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r., 137/2019 z dnia 28 października 2019 r., 
12/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. 
8 Dalej: Szpital. 
9 Dalej: Oddział. 
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- Pododdział Patologii ciąży ( A i B), 
- Poddział Położnictwa Aseptycznego, 
- Trakt porodowy.  
- Poddział Położnictwa Septycznego. 
W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 października 2018 r. Oddział posiadał łącznie 
80 łóżek. W wyniku remontu traktu porodowego liczba łózek zmniejszyła się od 
29 października 2018 r. do 73. Oddziałem kierował Ordynator, któremu podlegają 
lekarze oraz - pod względem organizacyjnym - Położna Oddziałowa, która była 
odpowiedzialna za organizację i nadzorowanie pracy personelu położniczego 
i pozostałego. Pod względem merytorycznym podlegała Pielęgniarce Naczelnej 
Szpitala. Personel składał się m.in.: z lekarzy (w tym równoważnik, co najmniej 
2 etatów lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii), położnych, 
salowych, a od 1 sierpnia 2017 r. psychologa.  Organizacja Oddziału  spełniała 
wymogi m.in. w zakresie wykształcenia i liczby personelu, wyposażenia w sprzęt 
i aparaturę medyczną dla jednostek posiadających III poziom referencyjny oraz  była 
zgodna z umową na realizację świadczeń zdrowotnych z NFZ. 

(akta kontroli tom I, str.8-92) 
 
W okresie objętym kontrolą dla Oddziału nie zostały opracowane w formie pisemnej 
wewnętrzne procedury hospitalizowania pacjentek, które doświadczyły poronienia, 
urodziły martwe dziecko, lub których dziecko zmarło po porodzie.  
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że bezpośredni nadzór nad zgodnością wewnętrznych 
zasad opieki nad kobietą w sytuacjach szczególnych z obowiązującym standardem 
opieki okołoporodowej pełni Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa.  

(akta kontroli tom I, str.137-138) 
 
Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa wyjaśnił, że zasady opieki nad 
kobietą w sytuacjach szczególnych wypracowane i realizowane w Szpitalu Miejskim 
im. Jana Pawła II w Rzeszowie nie mają formy spisanych procedur, gdyż 
obowiązujący standard opieki okołoporodowej nie obliguje do tworzenia odrębnych 
dokumentów wewnętrznych za wyjątkiem dokumentacji monitorowania wskaźników 
opieki okołoporodowej oraz procedury łagodzenia bólu porodowego. Kierownictwo 
Klinicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Ordynator i Położna 
Oddziałowa), jak również Oddziału Neonatologii z Pododdziałem Izolacyjnym 
i Intensywną Terapią Noworodka wraz z podległym personelem medycznym 
wypracowało, wdrożyło i doskonali praktyczne zasady postępowania w zakresie 
opieki okołoporodowej, w tym również w dotyczące opieki nad kobietą w sytuacjach 
szczególnych, zgodnie z wytycznymi obowiązującego standardu opieki 
okołoporodowej, z uwzględnieniem wcześniejszych doświadczeń własnych oraz 
dostępnych rekomendacji. 

(akta kontroli tom I, str.139-141) 
 
Ordynator Oddziału wyjaśnił, że praktyki związane z opieką nad pacjentką 
w przypadku poronień i martwych urodzeń były stosowane w Oddziale jeszcze 
przed 2017 r. Procedury opieki były ustalone w formie ustnej, każdy z członków 
personelu medycznego był z nimi zapoznany. Postępowanie to było modyfikowane 
w zależności od pojawiających się zaleceń w tym zakresie. Pacjentki przyjmowane 
z rozpoznaniem poronienia, ciąży obumarłej przy przyjęciu miały wykonywane 
badanie ultrasonograficzne i w razie potwierdzenia braku akcji serca płodu przez 
dwóch lekarzy, były kwalifikowane do indukcji farmakologicznej poronienia. 
Pacjentkę o tej sytuacji informował lekarz przyjmujący, który również przedstawiał 
cały proces diagnostyczno-leczniczy oraz informował o możliwości konsultacji 
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z psychologiem. Pacjentki takie były przyjmowane na Pododdział Ginekologiczny w 
izolacji od pacjentek będących w ciąży. Leżały pojedynczo lub na jednej sali w 
zależności od obłożenia w danym dniu w Pododdziale Ginekologicznym. 
Ukończenie wyższych ciąż, powyżej 16 tygodnia ciąży odbywało się na sali 
porodowej Położnictwa Septycznego, gdzie zachowane jest poczucie intymności, 
możliwość obecności osoby bliskiej oraz możliwość pożegnania się z płodem w 
przypadku wyrażenia takiej chęci przez rodziców. 
Ponadto Ordynator wyjaśnił, że każda pacjentka doświadczająca sytuacji 
poronienia, zdiagnozowania wady płodu, czy martwego urodzenia traktowana jest 
z należytym szacunkiem i zrozumieniem.  

 (akta kontroli tom I, str.93-105) 
 

1.2 
W 2017 r. w Szpitalu urodziło się 1.379 noworodków, z tego: 1.367 żywo 
urodzonych, 8 martwo urodzonych i 4 zmarły do 6 doby życia. Odnotowano 164 
poronienia, z tego: w 122 przypadkach przyczyną poronienia było obumarcie 
wewnątrzmaciczne, w 42 przypadkach zdarzenie samoistne. Z powodu obumarcia 
wewnątrzmacicznego płodu do 16 tygodnia ciąży poroniło 120 pacjentek, w okresie 
między 17, a 22 tygodniem ciąży 2 pacjentki. Z przyczyn wystąpienia zdarzeń 
samoistnych do 16 tygodnia ciąży poroniło 38 pacjentek, odpowiednio między 17, 
a 22 tygodniem ciąży   
W 2018 r. w Szpitalu urodziło się 1.346 noworodków, z tego: 1.330 żywo 
urodzonych, 12 martwo urodzonych i 4 zmarły do 6 doby życia. Na Oddziale było 
178 poronień, z tego: 125 z powodu obumarcia wewnątrzmacicznego i 53 w wyniku 
zdarzeń samoistnych. Z powodu obumarcia wewnątrzmacicznego płodu do 16 
tygodnia ciąży poroniło 120 pacjentek, w okresie między 17, a 22 tygodniem ciąży 
poroniło 5 pacjentek. Z przyczyn wystąpienia zdarzeń samoistnych do 16 tygodnia 
ciąży poroniło 51 pacjentek, między 17, a 22 tygodniem ciąży 2 pacjentki. 
W 2019 r. w Szpitalu urodziło się 1.413 noworodków, z tego: 1.405 żywo 
urodzonych, 6 martwo urodzonych i 2 zmarły do 6 doby życia. Odnotowano 232 
poronienia, z tego: w 156 przypadkach przyczyną poronienia było obumarcie 
wewnątrzmaciczne, w 76 przypadkach zdarzenie samoistne. Z powodu obumarcia 
wewnątrzmacicznego płodu do 16 tygodnia ciąży poroniło 149 pacjentek, w okresie 
między 17 a 22 tygodniem ciąży 7 pacjentki. Z przyczyn wystąpienia zdarzeń 
samoistnych do 16 tygodnia ciąży poroniło 75 pacjentek, odpowiednio między 17, 
a 22 tygodniem ciąży  1. 
W latach 2017-2019 w Szpitalu nie odnotowano poronień, których przyczyną byłaby 
wada płodu lub zaburzenie genetyczne, indukcja ze wskazań matczynych lub 
innych. W latach 2017-2019 nie odnotowano poronień między: 23-28, 29-34, 35-36, 
37-40 tygodniem ciąży. W latach 2017-2019 w Szpitalu nie odnotowano powikłań po 
przebytych poronieniach. 

(akta kontroli tom I, str.106-136, 177-196) 
 

1.3 
W okresie objętym kontrolą personel medyczny zatrudniony na Oddziale spełniał 
wymogi dotyczące liczby i poziomu wykształcenia dla jednostek posiadających III 
poziom referencyjny, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22 listopada 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego10.  
Osoby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w ww. okresie zostały wykazane 
w załączniku do umowy z NFZ. Zmiany dotyczące personelu udzielającego 

                                                      
10 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego,  Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, ze zm., §9 ust.1. 
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świadczeń zdrowotnych były zgłaszane do NFZ za pośrednictwem Portalu 
Świadczeniodawcy11. W miesiącach lipiec, październik w latach 2017-2019 
wszystkie 30 zmian personelu dotyczące m.in. ustania stosunku pracy, rozpoczęcia 
zatrudnienia, uzyskania specjalizacji zostały zgłoszone do Podkarpackiego Oddziału 
NFZ. W 5 przypadkach zmiana aktualizacyjna została zgłoszona po upływie 8 dni od 
jej powstania, w 1 przypadku zmiana została zgłoszona raz po upływie 4 dni, raz po 
upływie 15 dni,  raz po upływie 22 dni i raz po upływie 29 dni od jej powstania. 
Pozostałe zmiany zostały zgłoszone zgodnie z §6 ust. 2 załącznika do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej12. 

(akta kontroli tom I, str. 197-199) 
 
W lipcu 2017 r. na Oddziale było zatrudnionych 16 lekarzy, którzy posiadali 
specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii (z tego:  5 było zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę i 11 na podstawie umowy cywilno-prawnej) oraz 8 lekarzy 
w trakcie specjalizacji (z tego: 7 było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
i 1 na podstawie umowy cywilno-prawnej). Na Oddziale w lipcu 2017 r. świadczeń 
udzielało 45 położnych (w tym: 9 posiadających specjalizację w dziedzinie 
pielęgniarstwa położniczego lub ginekologicznego, opieki przed i okołoporodowej i 
9 w trakcie specjalizacji) oraz 5  pielęgniarek. Wszystkie położne i pielęgniarki były 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 
W październiku 2017 r. na Oddziale było zatrudnionych 17 lekarzy, którzy posiadali 
specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii (z tego:  6 było zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę i 11 na podstawie umowy cywilno-prawnej) oraz 8 lekarzy 
w trakcie specjalizacji (z tego: 7 było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i 1 
na podstawie umowy cywilno-prawnej). Na Oddziale na podstawie umowy o pracę  
na łącznie 0,5 etatu przeliczeniowego zatrudnionych było dwóch psychologów. W 
październiku 2017 r. świadczeń udzielało również 45 położnych (w tym: 13 
posiadających specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego lub 
ginekologicznego, opieki przed i okołoporodowej i 4 w trakcie specjalizacji) oraz 
5 pielęgniarek. Wszystkie położne i pielęgniarki były zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę. Na Oddziale, na podstawie umowy o pracę na łącznie 0,5 etatu 
przeliczeniowego, zatrudnionych było dwóch psychologów. 
W lipcu 2018 r. na Oddziale było zatrudnionych 16 lekarzy, którzy posiadali 
specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii (z tego: 5 było zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę i 11 na podstawie umowy cywilno-prawnej) oraz 9 lekarzy 
w trakcie specjalizacji (z tego: 8 było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i 1 
na podstawie umowy cywilno-prawnej). Na Oddziale na podstawie umowy o pracę 
na łącznie 0,5 etatu przeliczeniowego zatrudnionych było dwóch psychologów. 
W lipcu 2018 r. świadczeń udzielało 50 położnych (w tym: 13 posiadających 
specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego lub ginekologicznego, opieki 
przed  i okołoporodowej oraz 5 w trakcie specjalizacji) oraz 5 pielęgniarek. 
Wszystkie położne i pielęgniarki były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 
W październiku 2018 r. na Oddziale było zatrudnionych 17 lekarzy, którzy posiadali 
specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii (z tego: 6 było zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę i 11 na podstawie umowy cywilno-prawnej) oraz 8 lekarzy 
w trakcie specjalizacji (z tego: 7 było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i 1 

                                                      
11 Portal Świadczeniodawcy - portal służący do wymiany informacji między świadczeniodawcą, a Podkarpackim 
Oddziałem NFZ. 
12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2015 r.  w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Dz. U. 2015 poz. 1400. 
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na podstawie umowy cywilno-prawnej). Na Oddziale na podstawie umowy o pracę 
na łącznie 0,5 etatu przeliczeniowego zatrudnionych było dwóch psychologów 
W październiku 2018 r. świadczeń udzielało 47 położnych (w tym: 13 posiadających 
specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego lub ginekologicznego, opieki 
przed i okołoporodowej, 5 w trakcie specjalizacji) oraz 5 pielęgniarek. Wszystkie 
położne i pielęgniarki były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 
W lipcu 2019 r. na Oddziale było zatrudnionych 16 lekarzy, którzy posiadali 
specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii (z tego: 6 było zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę i 10 na podstawie umowy cywilno-prawnej) oraz 9 lekarzy 
w trakcie specjalizacji (z tego: 8 było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i 1 
na podstawie umowy cywilno-prawnej). Na Oddziale na podstawie umowy o pracę 
na łącznie 0,5 etatu przeliczeniowego zatrudnionych było dwóch psychologów. 
W lipcu 2019 r. świadczeń udzielało 49 położnych (w tym: 17 posiadających 
specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego lub ginekologicznego, opieki 
przed i okołoporodowej, 1 w trakcie specjalizacji) oraz 5 pielęgniarek. Wszystkie 
położne i pielęgniarki były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  
W październiku 2019 r. na Oddziale było zatrudnionych 17 lekarzy, którzy posiadali 
specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii (z tego: 7 było zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę i 10 na podstawie umowy cywilno-prawnej) oraz 9 lekarzy 
w trakcie specjalizacji (z tego: 7 na podstawie umowy o pracę i 2 na podstawie 
umowy cywilno-prawnej). Na Oddziale na podstawie umowy o pracę na łącznie 0,5 
etatu przeliczeniowego zatrudnionych było dwóch psychologów. W październiku 
2019 r. świadczeń udzielało 48 położnych (w tym: 17 posiadających specjalizację 
w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego lub ginekologicznego, opieki przed 
i okołoporodowej, w trakcie specjalizacji) oraz 6 pielęgniarek. Wszystkie położne i 
pielęgniarki były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

 
W latach 2017-2019 w ZOZ Nr 1, w tym w Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-
Położniczym, obowiązywał jednomiesięczny okres rozliczeniowy dla pracowników 
pracujących w jednozmianowym systemie, a dla pracujących w systemie 
zmianowym trzymiesięczny okres rozliczeniowy13. W latach 2017-2019 wszyscy 
lekarze pracujący na Oddziale na podstawie umowy o pracę wyrazili zgodę na 
piśmie na zobowiązanie do pracy w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 
godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym14 
Lekarze pełniący dyżury w  ww. miesiącach mieli wymagane przez NFZ stopnie 
specjalizacji  dla Oddziału z III poziomem referencyjnym. W okresie objętym kontrolą 
w szpitalu był spełniony warunek obecności lekarza specjalisty w dziedzinie 
anestezjologii. 
Dyrektor ustalił 20 kwietnia 2017 r. Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
w ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, w tym dla Klinicznego Oddziału Ginekologiczno-
Położniczego. W miesiącach objętych badaniem ww. normy były przestrzegane. 

(akta kontroli tom I, str. 200-273) 
 

1.4a 
Decyzją z dnia 10 maja 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Rzeszowie zaopiniował pozytywnie program dostosowania pomieszczeń 
i urządzeń Szpitala do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 

                                                      
13 Załącznik do Komunikatu z dnia 1 lipca 2016 r. Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie w sprawie Regulaminu 
pracy SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. 
14 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. z 2020 r. poz. 295, ze zm. 
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2005 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym 
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej15.  
Pismami z dni 18 grudnia 2017 r. i 2 stycznia 2018 r. Dyrektor Szpitala wystąpił do 
PPIS w Rzeszowie o  wydanie opinii w sprawie spełniania wymagań określonych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą16. W dniu 11 stycznia 2018 r. PPIS 
w Rzeszowie wydał postanowienie, w którym stwierdził, iż Szpital nie spełnia 
wymagań ww. rozporządzenia w zakresie centralnej sterylizatorni, jednocześnie 
wskazując, iż brak spełniania tych wymagań ma znikomy wpływ na bezpieczeństwo 
pacjentów. 
W złożonym wyjaśnieniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 
podał, iż w dniach od 17 do 26 lutego 2020 r. przeprowadzona została kontrola 
kompleksowa Szpitala Miejskiego w Rzeszowie. W toku kontroli dokonano oględzin 
centralnej sterylizatorni podczas których stwierdzono, że prace remontowe 
i reorganizacyjne tam prowadzone są bliskie zakończeniu, a rodzaj i rozkład 
pomieszczeń centralnej sterylizatorni, wyposażenie, sprzęt i zastosowane 
rozwiązania są dostosowane do wymagań Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zapewniono ruch 
postępowy obrabianych materiałów od strefy brudnej do sterylnej (informacje 
dotyczące kontroli zawarto w formularzu F/EP/07 do protokołu kontroli Nr 
PSE.440.1.36.2020 z dnia 19 lutego 2020 r. – protokół kontroli z uwagi na 
wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii nie został odczytany, 
omówiony i podpisany).  

(akta kontroli tom I, str. 422-433) 
 
W okresie objętym kontrolą Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła 
w Szpitalu łącznie 28 kontroli (11 w 2017 r., 7 w 2018 r., 9 w 2019 r. oraz jedną w 
2020 r.) dotyczących dostosowania pomieszczeń, sprzętu oraz aparatury medycznej 
Szpitala do wykonywania działalności leczniczej. 
W wyniku ww. kontroli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie  
wydał łącznie 16 decyzji administracyjnych (siedem w 2017 r., pięć w 2018 r., trzy w 
2019 r., i jedną w 2020 r.) w zakresie dostosowania pomieszczeń, sprzętu oraz 
aparatury medycznej Szpitala do wykonywania działalności leczniczej. Ostatnia 
decyzja z 24 stycznia 2020 r. dotyczyła (w zakresie Oddziału) zapewnienia w 
gabinecie diagnostyczno-zabiegowym Pododdziału Położnictwa Septycznego szafki 
w dobrym stanie technicznym, o gładkiej powierzchni, łatwej do czyszczenia i 
dezynfekcji, uzupełniając ubytki płyty PCV i okleiny zaś na Trakcie porodowym 
zapewnienia w brudowniku stojaka na kaczki i baseny w dobrym stanie 
technicznym, o gładkiej powierzchni, łatwego do czyszczenia i dezynfekcji. Termin 
realizacji zaleceń wyznaczono na 30 czerwca 2020 r. 

(akta kontroli tom I, str. 274-381) 
 

1.4b 
Na podstawie kart technicznych urządzeń oraz dokumentacji z przeglądów sprzętu 
oraz wentylacji i klimatyzacji ustalono, iż użytkowany w Klinicznym Oddziale 
Ginekologiczno-Położniczym  Szpitala sprzęt i aparatura medyczna oraz instalacje 
i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń były zgodne 

                                                      
15 Dz.U. Nr 116, poz. 985. 
16 Dz.U. poz. 739. 
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z warunkami określonymi w umowie z NFZ oraz podlegały okresowym przeglądom, 
czyszczeniu lub dezynfekcji i wymianie, zgodnie z zaleceniami producenta. 

(akta kontroli tom I, str. 382-421) 
 

1.5  
W miesiącach lipiec i październik w latach 2017-2019 dziewięciu lekarzy (w tym 
dwoje lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę oraz siedmioro lekarzy 
wykonujących obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej) udzielało świadczeń 
zdrowotnych bez przerwy ponad 24 godziny oraz nie miało odpoczynku w wymiarze 
11 godzin bezpośrednio po dyżurze medycznym. 

(akta kontroli tom I, str. 215-273) 
 

1.6.  
W dniu 29 maja 2019 r. w Oddziale oraz w Oddziale Neonatologii z Pododdziałem 
Izolacyjnym i Intensywną Terapią Noworodka przeprowadzona została kontrola 
doraźna, którą realizowali wojewódzcy konsultanci w dziedzinach perinatologii, 
położnictwa i ginekologii, neonatologii oraz chorób zakaźnych. W wyniku kontroli 
stwierdzono nieprawidłowości polegające na przeznaczeniu Pododdziału 
Izolacyjnego (dwie sale reanimacyjne) dla noworodków nie wymagających izolacji, 
co wyklucza z właściwego funkcjonowania zarówno Pododdział Położnictwa 
Septycznego jak również Pododdział Izolacyjny Noworodka. W protokole kontroli 
stwierdzono, iż w przypadku konieczności porodu pacjentki z chorobą infekcyjną 
Oddział nie będzie mógł przyjąć takiej pacjentki. W Protokole stwierdzono, iż każde 
województwo musi posiadać co najmniej jeden prawidłowo funkcjonujący Oddział 
Położnictwa Septycznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego 
dla kobiet ciężarnych, rodzących i noworodków. W odpowiedzi na wystąpienie 
pokontrolne Dyrektor Szpitala podniósł, iż nie zgadza się z główną tezą protokołu, iż 
Szpital zobowiązany był do przyjmowania ciężarnych i rodzących z chorobą 
infekcyjną jako jedyna placówka w województwie. Wyjaśnił, iż realizację takich 
zadań mogą zapewnić oddziały z co najmniej 2-gim poziomem referencyjności, a w 
samym Rzeszowie funkcjonują cztery oddziały o 3-cim poziomie referencyjności i 
wszystkie dysponują możliwością izolacji ciężarnej z chorobą zakaźną.  
W dniu 28 października 2019 r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Rzeszowie dokonali konsultacji dotyczącej przydatności 
pomieszczeń Szpitala do prowadzenia Oddziału Neonatologii z Pododdziałem 
Izolacyjnym i Intensywnej Terapii Noworodka. W piśmie z dnia 29 października 2019 
r. PPIS  poinformował Dyrektora Szpitala o zakresie wymaganych zmian w ww. 
Oddziale.  
W odpowiedzi przekazanej Wojewodzie Podkarpackiemu w dniu 13 listopada 
2019 r. Dyrektor Szpitala poinformował, iż rozpoczęto reorganizację pionu 
neonatologicznego i ginekologiczno-położniczego, zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami dla oddziałów o III poziomie referencyjności. Jednocześnie podkreślił, 
iż w myśl obowiązujących przepisów, zapewnienie izolacji rodzącej i noworodka 
z chorobą zakaźną nie wymaga posiadania pododdziału septycznego w strukturach 
oddziału. 
W dniach 13 kwietnia – 4 maja 2018 r. Narodowy Fundusz Zdrowia – Podkarpacki 
Oddział Wojewódzki w Rzeszowie przeprowadził w ZOZ nr 1 kontrolę realizacji 
i rozliczania świadczeń w ramach umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 
rodzaju leczenie szpitalne wybranych grup JGP związanych z porodem. Kontrola 
dotyczyła roku 2016. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15 maja 2018 r. ww. 
działalność ZOZ nr 1 została oceniona pozytywnie z uchybieniem. Uchybienie 
dotyczyło ustalenia, iż w 50 historiach choroby stwierdzono brak wymaganej karty 
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obserwacji porodu. W związku z uchybieniem w wystąpieniu pokontrolnym zawarto 
zalecenie w sprawie zapewnienia przestrzegania przepisów o prowadzeniu 
dokumentacji medycznej. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Dyrektor ZOZ 
nr 1 poinformował Oddział NFZ – w dniu 29 maja 2018 r. o podjęciu działań celem 
zapewnienia realizacji zalecenia. 
W dniach 10 – 31 października 2019 r. Oddział NFZ w Rzeszowie przeprowadził 
w ZOZ nr 1 kontrolę realizacji świadczeń w ramach umowy o udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie położnictwo i ginekologia. 
Przedmiotem kontroli było spełnianie warunków do realizacji świadczeń w zakresie 
personelu medycznego, organizacji udzielania świadczeń oraz wyposażenia 
w sprzęt i aparaturę medyczną. Kontrolą objęto okres od 1 do 6 czerwca 2019 r. 
a w przypadku wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną – stan na dzień kontroli. 
W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31 października 2019 r. oceniono pozytywnie 
wszystkie kontrolowane obszary działalności, nie stwierdzając nieprawidłowości. 

(akta kontroli tom II, str. 3-37) 
 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
 
1) W pięciu przypadkach zmiana aktualizacyjna do Dyrektora Podkarpackiego 
Oddziału NFZ dotycząca m.in.: ustania zatrudnienia, uzyskania specjalizacji została 
zgłoszona; po upływie 8 dni od jej powstania, w 1 przypadku zmiana została 
zgłoszona raz po upływie 4 dni, raz po upływie 15 dni,  raz po upływie 22 dni i raz po 
upływie 29 dni od jej powstania. 
Zgodnie z § 6 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczenia 
są udzielane osobiście przez osoby wykonujące zawody medyczne w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z harmonogramem. 
Zmiany w harmonogramie dotyczące osób, o których mowa w ust. 1, wymagają 
zgłoszenia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu 
poprzedzającym ich powstanie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po 
zaistnieniu zdarzenia (§ 6 ust. 2 tego załącznika). 
W złożonym wyjaśnieniu Dyrektor Szpitala podał, iż opóźnienia w zgłoszeniach 
zmian aktualizacyjnych dot. danych personelu wykazanych do NFZ wynikały 
z konieczności dokonania dużej liczby zmian, które zostały wykazane w pozycji 
jednego zgłoszenia w związku z zawarciem nowej umowy Nr 0901001603201708 
o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Systemie PSZ (w zmianie 
aktualizacyjnej dot. położnej E. H. dodatkowo zgłoszono 202 inne zmiany w zakresie 
personelu, zasobów i umów podwykonawstwa w różnych zakresach świadczeń 
przedmiotowej umowy). Pozostałe opóźnienia w zgłoszeniach aktualizacyjnych 
spowodowane były brakiem dostosowania słownika specjalności w Portalu 
Potencjału NFZ do ukończonych szkoleń specjalizacyjnych położnych 
i koniecznością wyjaśnienia ww. kwestii (dot. położnych: B. G., E. R.–B., E. J., A. 
W.), a także wynikały z nieterminowego przekazania zmian przez personel do 
komórki organizacyjnej zajmującej się dokonywaniem zgłoszeń zmian potencjału w 
ramach umów z NFZ. Wszystkie powyższe zmiany zostały zaakceptowane przez 
POW NFZ i uwzględnione w umowie od daty faktycznego ich zaistnienia. Ponadto 
nadmieniam, że pozostałe zmiany aktualizacyjne dot. danych personelu 
wykazanych w umowie dokonywane były zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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(akta kontroli tom II, str. 171-173) 
 
2) W miesiącach lipiec i październik w latach 2017-2019 dwoje lekarzy 
zatrudnionych na umowę o pracę oraz siedmioro lekarzy realizujących świadczenia 
na podstawie umów cywilnoprawnych udzielało świadczeń zdrowotnych bez przerwy 
ponad 24 godziny, nie mieli oni także odpoczynku bezpośrednio po dyżurze 
medycznym. Taka sytuacja miała miejsce łącznie 73 razy. 
Zgodnie z art. 97 ustawy o działalności leczniczej pracownikowi przysługuje 
w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. 
Pracownikowi pełniącemu dyżur medyczny okres odpoczynku, o którym mowa w 
ust. 1, powinien być udzielony bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru 
medycznego. 
W złożonym wyjaśnieniu Dyrektor Szpitala podał, iż SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie 
wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-
Położniczym  Szpitala Miejskiego od godziny 14:35 do godziny 7:00 dnia 
następnego w dni robocze oraz od godziny 7:00 do godziny 7:00 dnia następnego w 
soboty, niedziele i święta zlecił podmiotowi zewnętrznemu pod nazwą [...]17 – na 
okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2019 r. [...]18 był odpowiedzialny za dobór 
personelu do świadczenia zleconych usług. Lekarze realizowali świadczenia 
zdrowotne w Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w ramach umowy 
cywilnoprawnej z [...]19. Ze względu na to, iż lek. P. Ch. i lek. K.W. w dniach i 
godzinach wskazanych w Państwa piśmie nie świadczyli pracy na podstawie 
stosunku pracy wiążącego ich z SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, przepisy art. 97 ustawy 
o działalności leczniczej nie mają zastosowania. Lekarze B.F., M.D., M.S.,P.Z., S.K., 
A.S., W.J. udzielali świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-
Położniczym  Szpitala Miejskiego w ramach umów o udzielanie świadczeń 
zdrowotnych (tzw. kontraktów). Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych od godziny 
14:35 do godziny 7:00 dnia następnego w dni robocze oraz od godziny 7:00 do 
godziny 7:00 dnia następnego w soboty, niedziele i święta zapewnia jednocześnie 
trzech lekarzy. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości opieki, pomimo 
braku przerw po upływie 24 godzin świadczenia usług, świadczenia zdrowotne były 
wykonywane rzetelnie. 

(akta kontroli tom II, str. 162-170) 
 

W ocenie NIK w Szpitalu zapewniono – wynikające z przepisów prawa oraz umowy 
z NFZ – warunki organizacyjne, kadrowe i sprzętowe niezbędne do opieki nad 
pacjentkami, które poroniły, urodziły martwe dziecko lub dziecko, które zmarło 
wkrótce po porodzie, zaś opieka ta realizowana była rzetelnie. W Oddziale 
zapewniono odpowiednią liczbę wykwalifikowanych lekarzy i położnych, zaś sprzęt 
wykorzystywany na Oddziale spełniał wymogi przepisów prawa, umowy z NFZ oraz 
był prawidłowo i terminowo serwisowany. 

Zastrzeżenia NIK budzi udzielanie przez lekarzy świadczeń w okresach 
przekraczających 24 godziny bez odpoczynku, a w przypadku pełnienia przez nich 
dyżurów – nie udzielanie tego odpoczynku bezpośrednio po dyżurze.  

                                                      
17 W wystąpieniu pokontrolnym na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 913) Najwyższa Izba Kontroli  wyłączyła 
jawność informacji w zakresie nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 
18 Jw. 
19 Jw. 
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W przypadku dwojga lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę stanowiło to 
naruszenie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej. W ocenie NIK fakt, iż 
lekarze ci pełnili dyżury w Szpitalu na podstawie umowy z innym podmiotem 
medycznym stanowi ominięcie wskazanego przepisu, ponieważ lekarze ci 
nieprzerwanie wykonywali swoje świadczenia w Szpitalu, zaś ich zatrudnienie w 
okresie dyżurów w ramach umowy z innym podmiotem miało jedynie charakter 
formalny, nakierowany na uniknięcie ciągłego wykonywania pracy u jednego 
pracodawcy. 

W ramach umów cywilnoprawnych świadczenia w wymiarze przekraczającym 24 h 
realizowane były przez siedmioro lekarzy. W tych przypadkach nie mają 
zastosowania przepisy ustawy o działalności leczniczej określające normy i wymiar 
czasu pracy w podmiotach leczniczych oraz okres odpoczynku pracowników.  NIK 
nie kwestionuje zgodności rozkładu czasu pracy z przepisami art. 93-97 ustawy o 
działalności leczniczej, jednak skala udzielania świadczeń zdrowotnych przez 
lekarzy nieprzerwanie w wymiarze przekraczającym 24 godziny może świadczyć o 
niewłaściwej organizacji pracy i budzić uzasadnione wątpliwości, co do jakości 
świadczonych usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa przebywających na Oddziale 
pacjentek. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli stwierdzone formalne uchybienia dotyczące 
terminowości przekazywania zmian aktualizacyjnych nie miały wpływu na rzetelność 
opieki sprawowanej nad pacjentkami doznającymi niepowodzeń położniczych. 

 

2. Przestrzeganie obowiązujących uregulowań (w tym 
standardów) dotyczących opieki okołoporodowej 
w przypadkach poronień, martwych urodzeń lub urodzenia 
dziecka, które umiera wkrótce po porodzie. 
 
2.1, 2.2 
Dyrektor zarządzeniem z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu 
organizacyjnego20 wprowadził w nim zapis, iż analizowany jest zakres interwencji 
medycznych w przebiegu porodów oraz sposób żywienia noworodków, prowadzona 
jest również ocena ankietowa satysfakcji pacjentek rodzących na Oddziale. W 
regulaminie zawarto zapis, że na podstawie dokumentacji medycznej będą 
gromadzone, co kwartał informacje o liczbie cięć cesarskich, episiotomii, 
indukcji/stymulacji porodu, amniotomii, znieczuleń porodów z użyciem opioidów, o 
liczbie noworodków dokarmianych mlekiem modyfikowanym. Na koniec każdego 
roku, po analizie zgromadzonych danych za poprzednie 12 miesięcy będą 
ustalane/modyfikowane wskaźniki opieki okołoporodowej w celu ograniczenia do 
niezbędnych interwencji medycznych w trakcie porodu, promowania naturalnego 
karmienia noworodków oraz uzyskania jak najlepszej jakości świadczeń w ocenie 
kobiet rodzących w Oddziale. 
W dniu 17 stycznia 2020 r. sporządzono dokument pn. Analiza opieki 
okołoporodowej w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie za rok 2019, w 
którym zawarto informacje statystyczne za 2019 r. dotyczące m.in. liczby porodów 
ogółem, liczby noworodków żywo urodzonych i martwo urodzonych, liczby 
noworodków, które zmarły do 6 doby życia, liczby poronień, cięć cesarskich, indukcji 
porodu, stymulacji porodu, liczby wykonanych amniotomii, nacięć krocza, liczby 
noworodków, którym podano mleko zmodyfikowane. W dokumencie podano również 
                                                      
20 Zarządzenie nr 183/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany 
zarządzeń w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. 
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ocenę satysfakcji pacjentek określoną na podstawie ankiet w procentowym podziale 
na oceny bardzo dobre, dobre, dostateczne i negatywne. 
W dokumencie zdefiniowano następujące wskaźniki okołoporodowe:  
- wskaźnik cięć cesarskich – odsetek cięć cesarskich wśród porodów ogółem, - 
wskaźnik porodów fizjologicznych – odsetek porodów bez stosowania interwencji 
medycznych (w tym: cięć cesarskich, amniotomii, indukcji i stymulacji porodu, 
stosowania opiatów) wśród porodów ogółem, 
- wskaźnik naturalnego karmienia noworodków – odsetek noworodków karmionych 
wyłącznie mlekiem kobiecym wśród wszystkich przebywających w oddziale 
noworodków, 
- wskaźnik satysfakcji pacjentek – odsetek ocen bardzo dobrych w ankietach 
wypełnionych dobrowolnie przez pacjentki. 
Powyższe wskaźniki zostały wyliczone za 2019 r. i ujęte procentowo. W dokumencie 
stwierdzono, iż ustalone wskaźniki stanowią punkt odniesienia do dalszych analiz 
oraz zaleceń. Wskazano, iż wskaźniki odzwierciedlają specyfikę działalności 
oddziału o III poziomie referencyjnym (powikłania ciąży oraz patologia noworodka). 
Dokument podpisali: zastępca dyrektora Szpitala ds. Klinicznych i Lecznictwa, 
ordynator Oddziału Neonatologii z Pododdziałem Izolacyjnym i Intensywną Terapią 
Noworodka oraz ordynator Oddziału. 

(akta kontroli tom I, str. 141-144 ) 
 

2.3 
W Szpitalu wewnętrzne zasady dotyczące opieki nad pacjentkami, które poroniły, 
urodziły martwe dziecko lub których dziecko zmarło w krótce po porodzie, nie 
zostały ujęte w formie pisemnych procedur.   
Dyrektor wyjaśnił, że praktyczne zasady postępowania zostały wypracowane i 
wdrożone przez Kierownictwo Klinicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i 
Oddziału Neonatologii z Pododdziałem Izolacyjnym i Intensywną Terapią 
Noworodka.  

(akta kontroli tom I, str.137-138) 
 
Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Medycznych wyjaśnił, że zasady opieki nad kobietą 
w sytuacjach szczególnych obejmują empatyczną postawę całego personelu, 
zapewnienie pacjentce opieki psychologicznej i duszpasterskiej w trakcie i po 
hospitalizacji oraz jak najbardziej komfortowych warunków pobytu w oddziale, 
umożliwienie porodu w warunkach izolacji od innych rodzących, opiekę laktacyjną, a 
także zapewnienie dalszej opieki paliatywnej i hospicyjnej nad chorym 
noworodkiem, czy też stworzenie warunków do godnego pożegnania zmarłego 
dziecka i możliwość zapewnienia pochówku. 

(akta kontroli tom I, str.139-140) 
 
Ordynator Oddziału wyjaśnił, że procedury opieki były ustalone z personelem 
w formie ustnej, każdy z członków personelu medycznego był z nimi zapoznany.  
Ponadto wyjaśnił, że wypracowana na Oddziale praktyka opieki nad pacjentkami, 
które poroniły, urodziły martwe dziecko lub dziecko zmarło w krótce po porodzie 
obejmowała następujące zasady: 
- każda pacjentka doświadczająca sytuacji poronienia, zdiagnozowania wady płodu, 
czy martwego urodzenia traktowana jest z należytym szacunkiem i zrozumieniem,  
 - indywidualne podejście do każdej pacjentki ze szczególnym uwzględnieniem 
sytuacji, w jakiej się znajduje, 
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- pacjentkę umieszcza się na Pododdziale ginekologicznym w sali jednoosobowej, 
bądź wieloosobowej w zależności od sytuacji psychicznej pacjentki jak i warunków 
oddziałowych, 
- każdej pacjentce informacje przekazuje się w sposób jasny i zrozumiały, 
umożliwiając obecność osoby bliskiej, dając czas na oswojenie się z tak trudnym 
tematem, 
- w przypadku porodu płodu martwego pacjentce umożliwiana jest obecność osoby 
bliskiej przez cały okres trwania porodu jak i możliwość pożegnania się z dzieckiem, 
jeśli wyraża takie życzenie. Oddział współpracuje z Fundacją Tęczowy Kocyk, która 
zapewnia ubranka dla dzieci martwo urodzonych (na każdym etapie ciąży) jak 
i pamiątki, które rodzice mogą ze sobą zabrać, jeśli sobie tego życzą. Poród 
martwego płodu odbywa się na sali porodowej (zabiegowej) Pododdziału 
septycznego lub na wydzielonej sali porodowej Traktu porodowego, 
- udzielone zostaje wsparcie laktacyjne, 
- każdej pacjentce jak i rodzinie umożliwia się skorzystanie z pomocy psychologa, 
Udzielana jest również informacja o możliwości uzyskania dalszej pomocy 
psychologicznej, miejscach i organizacjach udzielających wsparcia w osobom 
w podobnej sytuacji, 
- personel zajmujący się pacjentkami współpracuje z psychologiem w zakresie 
wsparcia emocjonalnego i informacji o ewentualnym postępowaniu z każdą 
z pacjentek w sytuacji trudnej. Położne są poinformowane o możliwości kontaktu 
w dni wolne od pracy, 
- pacjentce jak i rodzinie umożliwia się skorzystanie z opieki duszpasterskiej zgodnej 
z jej wyznaniem, 
- pacjentce i osobie bliskiej udziela się wyczerpującej informacji na temat 
obowiązującego stanu prawnego, jak i możliwości pochówku. Informacje 
o możliwości wykonania badań genetycznych przed 16 tygodnie ciąży 
identyfikujących płeć przekazywane są przez położną oddziałowa lub psychologa. 
- udzielana jest również informacja o przysługujących prawach po poronieniu 
dotyczących; prawa do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, prawa do 
pochówku, zasiłku pogrzebowego, prawa do urlopu macierzyńskiego oraz 
o konieczności wykonania w tym celu badań określających płeć dziecka. 

(akta kontroli tom I, str.93-102) 
 
W dniu 6 czerwca 2018 r. Oddział otrzymał Rekomendacje dobrych praktyk 
postępowania z pacjentkami w sytuacji niepowodzeń położniczych dla personelu 
medycznego wszystkich oddziałów położniczo-ginekologicznych w województwie 
podkarpackim opracowane przez Zespół powołany przez Wojewodę 
Podkarpackiego. 
Rekomendacje te zawierały wskazówki dla personelu medycznego, ankietę dla 
pacjentki, arkusz oceny Rekomendacji, wzór informacji dla pacjentki i jej bliskich, 
wykaz poradni psychologicznych w województwie podkarpackim. 
W Rekomendacjach zawarto zapis, iż procedurą w nich opisaną nie obejmuje się 
pacjentek, w przypadku których nie doszło do rozwoju zarodka (puste jajo płodowe), 
poronienie nastąpiło na bardzo wczesnym etapie ciąży bez stwierdzonego zarodka, 
wystąpiły resztki po poronieniu bez stwierdzonego zarodka. W Rekomendacjach 
zapisano, iż ankieta pacjentki winna być dołączona do jej dokumentacji medycznej. 
Wg Rekomendacji przy wypisie ze szpitala należy poinformować pacjentkę, że ma 
prawo do skorzystania ze świadczeń poradni zdrowia psychicznego. 
W Rekomendacjach stwierdzono, iż pacjentka powinna otrzymać informację 
o możliwości skorzystania z grup wsparcia, jakie znajdują się przy hospicjach 
dziecięcych. W arkuszu ewaluacji Rekomendacji zapisano, iż pierwsza ewaluacja 
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nastąpi po 6 miesiącach od przekazania Rekomendacji oddziałom ginekologiczno- 
położniczym. 
W toku kontroli dokonano analizy dokumentacji medycznej 60 pacjentek 
hospitalizowanych na Oddziale w latach 2017-2019 (wszystkich, które doświadczyły 
martwego urodzenia lub których dziecko zmarło po porodzie oraz losowo wybranych 
pacjentek, które doświadczyły poronienia). W przypadku dziewięciu na 26 pacjentek 
hospitalizowanych po otrzymaniu przez Oddział ww. Rekomendacji (nr księgi 
głównej: 13325/2018, 11872/2018, 8961/2018, 9795/2018, 10996/2019, 9991/2019, 
13509/2019, 10383/2019, 13937/2019, 9812/2019) w dokumentacji medycznej brak 
jest ankiet, których wzór stanowi załącznik do ww. Rekomendacji Wojewody 
Podkarpackiego. 
W złożonym wyjaśnieniu, p. Magdalena Pintal, psycholog zatrudniona w Oddziale 
podała, iż w przypadku sześciu pacjentek brak w dokumentacji medycznej ankiet, 
których wzór stanowi załącznik ww. Rekomendacji Wojewody Podkarpackiego 
wynika z faktu wdrażania się przeze mnie w tym czasie w nowe obowiązki 
zawodowe (rozpoczęłam pracę na Oddziale 15.08.2019 r.). Jednocześnie 
nadmieniam, iż ww. pacjentki zostały w tym czasie objęte wsparciem 
psychologicznym przeze mnie, co zostało odnotowane w elektronicznym programie 
dokumentacji medycznej AMMS (załączam wydruk zaistniałych rozmów) oraz 
zostały poinformowane o dalszej pomocy psychologicznej w trybie ambulatoryjnym. 
W przypadku trzech pacjentek następuje jak powyżej – udzielone wsparcie 
psychologiczne zostało odnotowane w elektronicznym programie dokumentacji 
medycznej AMMS, których druk załączam do pisma. 
Do wyjaśnień dołączono wydruki z systemu AMMS potwierdzające wykonanie 
czterech procedur medycznych (dotyczących trzech pacjentek), polegających na 
wsparciu psychologicznym oraz przekazaniu informacji o możliwościach pomocy 
psychologicznej w trybie ambulatoryjnym. 

(akta kontroli tom I, str.146-176, tom II, str. 41-57) 
 

W złożonym wyjaśnieniu Dyrektor Szpitala podał, iż Rekomendacje dobrych praktyk 
postępowania z pacjentkami w sytuacji niepowodzeń położniczych dla personelu 
medycznego wszystkich oddziałów położniczo – ginekologicznych w województwie 
podkarpackim wdrażano sukcesywnie, w korelacji z funkcjonującym już wcześniej w 
Klinicznym Oddziale Ginekologiczno–Położniczym Szpitala Miejskiego w Rzeszowie 
standardami postępowania z pacjentkami po niepowodzeniach położniczych, w tym 
w zakresie opieki psychologicznej. Dowodem realizacji opieki psychologicznej nad 
pacjentkami w sytuacjach szczególnych są stosowne zapisy w dokumentacji 
medycznej (w formie zapisów elektronicznych), niezależnie od rekomendowanych 
ankiet. 

(akta kontroli tom II, str. 171-173) 
 
2.4, 2.5, 2.6 
W okresie objętym kontrolą przeprowadzono łącznie 63 szkolenia zewnętrzne dla 
personelu (lekarzy, pielęgniarek i położnych) z Oddziału Szpitala, w tym: 25 szkoleń 
w 2017 r., 24 szkolenia w 2018 r., i 14 szkoleń w 2019 r. 
Szkolenia dotyczyły takiej problematyki jak: badania ultrasonograficzne, 
problematyka uroginekologiczna, prawa pacjentów do informacji medycznej, zasady 
prowadzenia dokumentacji medycznej, zakażenia szpitalne, zdarzenia niepożądane, 
przetaczanie krwi, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, wykonanie i interpretacja 
zapisu EKG, rola i zadania położnych w propagowaniu karmienia piersią, ochrona 
danych osobowych, diagnostyka prenatalna, warsztaty „wybierz łagodność”. 
Łączna kwota wydatków poniesionych na szkolenia w Szpitalu wyniosła: 
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W 2017 r. - 84.362,41 zł (w tym na szkolenia w Oddziale 23.890 zł, w tym 18.176 zł 
ze środków zrefundowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obsługiwanego 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie). Na 25 szkoleń w 2017 r. 19 szkoleń 
było bezpłatnych. 
W 2018 r. – 35.877,50 zł (w tym na szkolenia w Oddziale 130 zł). Na 24 szkolenia w 
2018 r. 23 szkolenia były bezpłatne. 
W 2019 r. – 70.848 zł (w tym na szkolenia w Oddziale 36.380 zł, w tym 20.784 zł ze 
środków zrefundowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obsługiwanego 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie). W tym samym roku poniesiono 
wydatki w wysokości 3.400 zł na szkolenia dotyczące opieki okołoporodowej 
(zrefundowane przez Fundację Twórczych Kobiet Centrum Nauki o Laktacji – 
Fundacja Nutricia). Na 14 szkoleń w 2019 r. 9 szkoleń było bezpłatnych. 
Szkolenia zewnętrzne poprzedzane były sporządzaniem planów szkoleń oraz 
zapotrzebowaniami na szkolenia (w ujęciu rocznym). 

(akta kontroli tom II, str. 59-116) 
 
Jak wyjaśnił Ordynator Oddziału, kształcenie ustawiczne personelu medycznego 
w Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym odbywa się w ramach szkoleń 
zewnętrznych, szkoleń wewnętrznych oraz niesformalizowanych 
szkoleń/wykładów/dyskusji wewnętrznych w ramach codziennych odpraw. 
Wdrażanie obowiązujących przepisów prawnych (w tym standardów) do codziennej 
praktyki Oddziału odbywa się na bieżąco w ramach odpraw Ordynatora 
z personelem medycznym. 

(akta kontroli tom II, str. 58) 
 
W ramach szkoleń wewnętrznych personel Oddziału odbył po osiem szkoleń 
w latach 2017 r. - 2019 r. Tematyka szkoleń dotyczyła mięśniaków trzonu macicy, 
diagnostyki prenatalnej, skracania szyjki macicy, histerotomii, kardiotokografii, 
ultrasonografii, diagnostyki serca płodu, zabiegów położniczych (kleszcze, 
próżniociąg), leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, obrazowania endometrium 
po leczeniu onkologicznym, indukcji płodu, padaczki u ciężarnych, wskazań do 
cesarskiego cięcia, postępowania w krwotokach poporodowych, aktywności 
fizycznej w ciąży, metforminy w praktyce ginekologicznej oraz standardu opieki 
okołoporodowej. 
W ramach szkoleń wewnętrznych położne Oddziału odbyły pięć szkoleń w 2017 r., 
cztery szkolenia w 2018 r. oraz 11 szkoleń w 2019 r. Tematyka szkoleń dotyczyła 
zasad podawania leków, rozporządzeń w sprawie standardów opieki 
okołoporodowej, indukcji płodu, histeroskopii, zasad pobierania i bankowania krwi 
pępowinowej, karmienia piersią jako standardu opieki okołoporodowej, higieny i 
dezynfekcji rąk, obsługi pomp infuzyjnych, obsługi zestawów do cieć cesarskich, 
procedur obowiązujących w Oddziale, pielęgnacji rany pooperacyjnej po cesarskim 
cięciu oraz profilaktyki zakażeń.  
Ponadto w dniu 10 września 2019 r. zostało przeprowadzone szkolenie 
wewnątrzoddziałowe pn. „Wsparcie emocjonalne – aspekty psychologiczne 
w relacjach położna – pacjentka w sytuacjach szczególnych”, w których 
uczestniczyło 35 osób z personelu Oddziału. Szkolenia przeprowadziła psycholog 
zatrudniona na Oddziale i dotyczyło ono: wyjaśnienia pojęcia „sytuacja szczególna”, 
znaczenia komunikacji między położną a pacjentką (werbalnej i niewerbalnej), 
rozmowy z pacjentką i jej bliskimi oraz radzenia sobie z własnymi emocjami 
personelu (w tym wypalenia zawodowego i jemu przeciwdziałaniu). 

(akta kontroli tom II, str. 117- 122) 
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2.7, 2.8 
W dokumentacji Szpitala nie stwierdzono innej dokumentacji dotyczącej udzielania 
wsparcia personelowi medycznemu w radzeniu sobie ze stresem lub wypaleniem 
zawodowym, oprócz potwierdzenia przeprowadzenia ww. szkolenia 
wewnątrzoddziałowego.  
W toku kontroli pobrano wyjaśnienia od czworga lekarzy (w tym Ordynatora 
Oddziału) i dziewięciu położnych z Oddziału, którzy podali m.in., iż na bieżąco 
zapewniony jest kontakt personelu medycznego z psychologiem zatrudnionym na 
Oddziale, również telefonicznie poza godzinami pracy i w dni wolne. Położne w 
złożonych wyjaśnieniach stwierdziły, że kontakt z pacjentami w sytuacjach 
specjalnych związanych z poronieniem lub śmiercią dziecka odciska na nich piętno, 
ale uznały stały kontakt z psychologiem i kapelanem, zapewniony w Szpitalu, za 
wystarczającą formę pomocy. Podniosły też istotną rolę szkoleń dotyczących 
radzenia sobie ze stresem, z których jedno odbyło się w 2019 r., zaś drugie 
planowane jest na 2020 r. 
W wyjaśnieniach podniesiono, iż największe trudności z pacjentkami 
doświadczającymi niepowodzeń położniczych sprawia kontakt z tymi pacjentkami, 
które dopiero na Oddziale dowiadują się o poronieniu lub śmierci płodu (tzw. 
przyjęcia nagłe, w odróżnieniu od planowych, gdzie pacjentki zostały już 
poinformowane o niepowodzeniu położniczym przez lekarza prowadzącego). 
Pacjentki takie przeżywają okres niedowierzania i buntu, a kontakt z nimi jest 
utrudniony. Personel dostrzega potrzebę doskonalenia zawodowego w związku z 
pracą z takimi pacjentkami, jednak odbiera dotychczasowe formy jako 
wystarczające. Położne wskazywały ponadto na niezbędność szkoleń wynikających 
z postępu medycyny, zastosowania nowocześniejszego sprzętu oraz nowych 
procedur. 

(akta kontroli tom II, str. 125-152) 
 

Pani [...]21, psycholog zatrudniona w Oddziale wyjaśniła, iż udzielam porad 
psychologicznych personelowi Oddziału. Porady udzielane są na prośby 
indywidualnych osób z personelu, na wniosek przełożonych tj. położnej oddziałowej, 
ordynatora, bądź z mojej własnej inicjatywy, gdy zauważam taką potrzebę. Porady 
udzielane są w formie indywidualnych rozmów wspierających lub w formie 
organizowanych wewnętrznych szkoleń personelu z zakresu tematu wypalenia 
zawodowego, sytuacji stresu związanego z opieką nad pacjentkami 
hospitalizowanymi w związku z poronieniem, martwym urodzeniem lub śmiercią 
dziecka. 

(akta kontroli tom II, str. 46) 
 
W złożonym wyjaśnieniu Dyrektor Szpitala podał, iż Kierownictwo Oddziału 
dysponuje możliwością organizacji szkoleń wewnętrznych, analiz i dyskusji 
(w trakcie odpraw), zgodnie z potrzebami personelu (w tym również na temat 
radzenia sobie ze stresem). Pracownicy zagrożeni wypaleniem zawodowym mają 
możliwość profesjonalnego wsparcia psychologicznego przez psychologa 
zatrudnionego w Oddziale, jak również opieki duszpasterskiej (kapelan szpitalny). 
Systemowo badana jest ocena satysfakcji pracowników w badaniach ankietowych. 
Nie odnotowano przypadku, by pracownik zgłaszał potrzebę wsparcia i go nie 
otrzymał. Dostępne formy wsparcia wydają się właściwe i wystarczające, a w razie 
potrzeby mogą być rozwijane. 

                                                      
21 W wystąpieniu pokontrolnym na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Najwyższa Izba Kontroli  wyłączyła jawność informacji w  zakresie imienia i nazwiska, ze względu na 
prywatność osoby fizycznej. 
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(akta kontroli tom II, str. 124) 
 

2.9, 2.10 
W Oddziale nie przyjęto pisemnych zasad udzielania pacjentkom, które 
doświadczyły niepowodzeń położniczych, informacji o możliwości uzyskania dalszej 
pomocy psychologicznej, miejscach i organizacjach udzielających wsparcia, 
przysługujących prawach wynikających z sytuacji, w których się znalazły, możliwości 
pochówku utraconego dziecka. W Oddziale dokumentowano fakt przekazywania 
takich informacji w ankietach zawartych w Rekomendacjach, o których mowa w pkt. 
2.3 niniejszego wystąpienia oraz w systemie elektronicznym wykonanych procedur 
medycznych AMMS. 
W Oddziale znajdują się ulotki opracowane przez portal poroniłam.pl zawierające 
informacje o prawie do rejestracji i pogrzebu dziecka, uzyskania zasiłku 
pogrzebowego i uzyskania urlopu macierzyńskiego, a także do badań mających na 
celu ustalenie płci dziecka oraz dalszej pomocy psychologicznej. W ulotce podano 
numery telefonu, adresy e-mail oraz adres grupy na facebook’u, gdzie można 
uzyskać stosowną pomoc. 
W złożonym wyjaśnieniu, p. Magdalena Pintal, psycholog zatrudniona w Oddziale 
podała, iż  pacjentki Oddziału hospitalizowane w związku z poronieniem, martwym 
urodzeniem lub śmiercią dziecka po porodzie są na bieżąco informowane 
o dalszych możliwościach wsparcia psychologicznego, stowarzyszeniach 
i organizacjach udzielających wsparcia psychologicznego działających na terenie 
województwa podkarpackiego. Przekazując powyższe informacje opieram się na 
informacjach zawartych w Rekomendacjach dobrych praktyk postępowania 
z pacjentkami w sytuacji niepowodzeń położniczych dla personelu medycznego 
wszystkich oddziałów położniczo-ginekologicznych w województwie podkarpackim 
opracowanych przez Zespół powołany przez Wojewodę Podkarpackiego 
i przekazanych do stosowania w Szpitalu 6 czerwca 2018 r. Dodatkowo sporządzam 
aktualne informacje o miejscach pomocy psychologicznej, które przekazuję 
pacjentkom Oddziału w formie pisemnej (dołączam do bieżącego pisma 
opracowane przeze mnie informacje. 
Do ww. wyjaśnienia dołączono opracowany wykaz placówek wsparcia 
psychologicznego. 

(akta kontroli tom II, str. 46-47) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

Wskaźniki opieki okołoporodowej zostały w Szpitalu wskazane w grudniu 2018 r., 
jednak wskaźniki te zostały zdefiniowane szczegółowo i określone ilościowo dopiero 
w dniu 17 stycznia 2020 r., co uniemożliwiło ich wcześniejsze monitorowanie 
zgodnie z przepisem ust. 2 części I Standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w 
podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń 
zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej – stanowiącego załącznik do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu 
organizacyjnego opieki okołoporodowej22, obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. Wg 
wskazanego przepisu podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające 
świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej ustalają wskaźniki tej 
opieki i monitorują je, nie rzadziej niż raz w roku, kierując się ograniczaniem 
interwencji medycznych wskazanych w ust. 1  oraz oceną satysfakcji kobiet objętych 
opieką. Sposób realizacji oraz dokumentowanie działań dotyczących ustalania i 

                                                      
22 Dz. U. poz. 1756. 
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monitorowania wskaźników opieki okołoporodowej powinien określać – zgodnie z 
ust. 3 części I standardu – regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą. 
W złożonym wyjaśnieniu, Dyrektor Szpitala podał, iż wskaźniki opieki 
okołoporodowej w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie zostały 
określone w Zarządzeniu Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie Nr 183/2018 z dnia 
17.12.2018 r. Pierwsze wskaźniki opieki okołoporodowej, tj. za rok 2019, zostały 
zdefiniowane szczegółowo i określone ilościowo w styczniu 2020 r. (na podstawie 
danych medycznych z roku 2019), jako materiał wyjściowy do kolejnych analiz 
rocznych. 

(akta kontroli tom II, str. 171-173) 
 
W ocenie NIK pacjentkom, które doświadczyły niepowodzeń położniczych 
zapewniono możliwość skorzystania z porady psychologa, który informował te 
pacjentki o miejscach, gdzie mogą skorzystać z pomocy psychologa w trybie 
ambulatoryjnym. Zatrudniony na Oddziale personel był dobrze przeszkolony do 
opieki nad pacjentkami, szkolenia personelu obejmowały tematykę adekwatną do 
udzielanych świadczeń, personel miał też zapewniony – w radzie potrzeby – dostęp 
do pomocy psychologicznej w sytuacji stresu lub wypalenia zawodowego. 
Zastrzeżenia NIK dotyczą zbyt późnego określenia wskaźników opieki 
okołoporodowej. Co prawda już w grudniu 2018 r. wskazano, iż wskaźnikami tymi 
będzie ilość poszczególnych, niepożądanych interwencji położniczych, lecz wartości 
tych wskaźników określono i poddano monitoringowi dopiero w styczniu 2020 r., 
mimo iż przepis zobowiązujący do tego obowiązywał już od 1 stycznia 2019 r. 
W ocenie NIK, wskazanie liczby niepożądanych interwencji medycznych na 
początku 2019 r. pozwoliłoby na analizę i wnioski po roku, tj. właśnie w styczniu 
2020 r.  
Mając na uwadze kryterium rzetelności NIK stwierdza, iż po otrzymaniu w dniu 6 
czerwca 2018 r. Rekomendacji dobrych praktyk postępowania z pacjentkami w 
sytuacji niepowodzeń położniczych dla personelu medycznego wszystkich 
oddziałów położniczo – ginekologicznych w województwie podkarpackim, ankiety 
stanowiące załącznik do tych rekomendacji winny być przekazywane wszystkim 
pacjentkom, a następnie umieszczane w ich dokumentacji medycznej. 
 

3. Świadczenia zapewniające pacjentkom stosowną 
pomoc. 
 
3.1 
Na Pododdziale Septycznym Klinicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 
Szpitala, na trzecim piętrze, znajduje się wyizolowana od pozostałej część 
pododdziału sala porodowa/zabiegowa jednostanowiskowa, na której mają miejsce 
porody martwego płodu oraz ukończenia wyższych ciąż tj. powyżej 16 tygodnia.  
Nad drzwiami przed gabinetem znajduje się okrągła lampa, która się świeci, gdy 
pacjentka jest w środku. Okna wyposażone są w rolety. Sala zabiegowa 
wyposażona jest m.in.; w umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą, dozownik z 
mydłem w płynie, dozownik ze środkami dezynfekcyjnymi, pojemnik na ręczniki 
jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki oraz pełny węzeł sanitarny.  
Meble w pomieszczeniu mogą być myte i dezynfekowane, połączenia ścian 
z podłogami są wykonane z materiałów i w sposób umożliwiający ich mycie i 
dezynfekcję. Na sali znajduje się m.in.: KTG, kardiomonitor. Na sali w szafce są 
również ubranka dla dzieci martwo urodzonych i pamiątki otrzymane z Fundacji 
Tęczowy Kocyk, które rodzice mogą ze sobą zabrać, jeśli sobie tego życzą. 
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Ordynator Oddziału oświadczył, że pacjentce może towarzyszyć bliska osoba oraz 
że mogą pozostać na sali tyle czasu ile potrzebują oraz jeżeli sobie życzą mogą się 
tam pożegnać z dzieckiem. Również na Pododdziale Septycznym znajduje się sala 
intensywnej terapii noworodka II gdzie, jeżeli pacjentka wyrazi zgodę, sama lub wraz 
z osobą bliską może pożegnać się z dzieckiem. Okna sali wyposażone są w rolety. 
Meble w pomieszczeniu mogą być myte i dezynfekowane, połączenia ścian z 
podłogami jest wykonane w sposób umożliwiający mycie i dezynfekcję. Na korytarzu 
na ścianie obok sali intensywnej terapii noworodka II na tablicy ogłoszeń znajduje 
się informacja: że w ramach realizacji świadczeń leczenia szpitalnego w Klinicznym 
Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala miejskiego im. Jana Pawła II w 
Rzeszowie dla pacjentek i ich rodzin dostępna jest opieka i wsparcie psychologa 
oraz o możliwości skorzystania z opieki duszpasterskiej; Kościoła 
Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, Grekokatolickiego, Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej, Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Emanu, Świadków Jehowy, Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego. Na trzecim piętrze, na korytarzu między 
Pododdziałem Septycznym a Pododdziałem Położnictwa aseptycznego znajduje się 
gabinet USG. Nad drzwiami przed gabinetem znajduje się okrągła lampa, która się 
świeci, gdy pacjentka jest w środku. Okna wyposażone są w rolety. Nad drzwiami 
położniczej izby przyjęć, gabinetu USG (na czwartym piętrze) znajdują się lampy z 
napisem zabieg - nie wchodzić. Lampa świeci się, gdy pacjentka jest w środku. Na 
oknach znajdują się rolety, połączenia ścian z podłogami jest wykonane w sposób 
umożliwiający mycie i dezynfekcję. Pomieszczenie wyposażone jest m.in. w 
umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik 
ze środkami dezynfekcyjnymi, pojemnik na ręczniki jednorazowego użycia 
i pojemnik na zużyte ręczniki, meble umożliwiające dezynfekcję, aparat KTG, 
ultrasonograf z opcją kolorowego Dopplera oraz pełny węzeł sanitarny, z którego 
może skorzystać pacjentka. Na sali są ulotki, które są przekazywane pacjentkom 
przyjmowanym z rozpoznaniem poronienia ciąży obumarłej, w trakcie 
przedstawiania procesu diagnostyczno-leczniczego. Na Trakcie porodowym (na 
czwartym piętrze) znajdują się cztery sale porodowe, w tym sala gdzie odbywają się 
porody rodzinne, sala wielostanowiskowa oraz sala cięć cesarskich. Każda z sal 
posiada osobne wejście z korytarza. Nad wszystkimi pomieszczeniami znajdują się 
lampy z napisem zabieg - nie wchodzić. Lampa świeci się, gdy pacjentka jest w 
środku. Pomieszczenie wyposażone jest m.in. w umywalkę z baterią z ciepłą i zimną 
wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkami dezynfekcyjnymi, 
pojemnik na ręczniki jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, meble 
umożliwiające dezynfekcję. W miejscu udzielania świadczeń znajdują się m.in. 
aparaty KTG (w tym na izbie przyjęć, salach porodowych), USG z opcją kolorowego 
Dopplera, kardiomonitor. Aparaty KTG na sali porodowej połączone są z centralą 
monitorującą. Sala cięć cesarskich wyposażona jest w dwa stanowiska do 
resuscytacji noworodka, personel wchodzi przez śluzę umywalkowo-fartuchową.  
Sala porodowa nr 1 wykorzystywana jest również do porodów rodzinnych. Ordynator 
Oddziału oświadczył, że sala porodowa nr I jest drugą salą, na której odbywają się 
martwe porody, jeżeli na Pododdziale Septycznym na sali porodowej/zabiegowej 
jest inna pacjentka i wówczas tu pacjentka może się pożegnać z dzieckiem. 

Na korytarzu na ścianie Traktu porodowego na tablicy ogłoszeń znajduję się 
informacja, że w ramach realizacji świadczeń leczenia szpitalnego w Klinicznym 
Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II 
w Rzeszowie dla pacjentek i ich rodzin dostępna jest opieka i wsparcie psychologa 
oraz o możliwości skorzystania z opieki duszpasterskiej; Kościoła 
Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, Grekokatolickiego, Gminy Wyznaniowej 
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Żydowskiej, Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Emanu, Świadków Jehowy, Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego. 

(akta kontroli tom II, str. 153-161) 
 

3.2, 3.3 
W toku kontroli dokonano analizy dokumentacji medycznej 60 pacjentek 
hospitalizowanych na Oddziale w latach 2017-2019 (wszystkich, które doświadczyły 
martwego urodzenia lub których dziecko zmarło po porodzie oraz losowo wybranych 
pacjentek, które doświadczyły poronienia). 
We wszystkich zbadanych przypadkach dokumentacja zawierała oświadczenia 
o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych 
świadczeniach zdrowotnych, upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji, ze 
wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz o wyrażeniu zgody na 
przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego. Do 
historii choroby w każdym przypadku dołączano karty indywidualnej opieki 
prowadzonej przez położną, karty obserwacji, karty gorączkowe, karty zleceń 
lekarskich, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych 
wraz z opisem, wyniki konsultacji (z wyjątkiem czterech konsultacji 
psychologicznych odnotowanych jedynie w systemie AMMS), a w przypadku 
pacjentek, u których dokonywano zabiegu abrazji/cięcia cesarskiego również karty 
przebiegu znieczulenia. 

Dokumentacja medyczna prowadzona była czytelnie i chronologicznie, każdy wpis 
opatrzony był oznaczeniem osoby dokonującej wpisu, strony dokumentacji były 
ponumerowane. Karty informacyjne podpisywał lekarz prowadzący i lekarz kierujący 
Oddziałem (Ordynator lub zastępca), zawierały one rozpoznania w języku polskim 
wraz z numerem statystycznym, wyniki badań diagnostycznych wraz z opisem oraz 
wyniki konsultacji, a także opis zastosowanego leczenia, datę ewentualnego 
zabiegu, wskazania do dalszego leczenia, żywienia, pielęgnacji i trybu życia. 

(akta kontroli tom II, str. 38-45) 
3.4, 3.5 
Zatrudnienie psychologa na Oddziale w wymiarze 0,5 etatu nastąpiło w dniu 
1 sierpnia 2017 r. W ramach wskazanego wymiaru etatu od 1 sierpnia 2017 r. do 24 
września 2017 r. zatrudniona była jedna osoba, zaś od 25 września 2017 r. do chwili 
obecnej – dwie osoby. Przed tą datą na Oddziale nie zatrudniano psychologa.  
Od dnia 7 grudnia 2018 r. do chwili obecnej osoba zatrudniona w wymiarze 0,132 
etatu nie wykonuje swoich obowiązków ze względu na przebywanie na urlopie 
wychowawczym, macierzyńskim bądź zwolnieniu chorobowym, w związku z czym 
obowiązki psychologa wykonuje jedynie osoba zatrudniona w wymiarze 0,37 etatu. 
Harmonogram pracy osób zatrudnionych na stanowisku psychologa na Oddziale 
przewidywał, iż psycholog powinien wykonywać pracę we wszystkie dni od 
poniedziałku do piątku, zaś od dnia 7 grudnia 2018 r. do chwili obecnej, od 
poniedziałku do piątku za wyjątkiem środy.  
Ponadto w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie (poza Oddziałem) zatrudniona jest 
psycholog, w wymiarze 0,026 etatu (1 godzina tygodniowo), z tym, iż od dnia 1 
stycznia 2018 r. (z przerwą w okresie od 1 lutego 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r.) 
osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków ze względu na przebywanie na urlopie 
wychowawczym, macierzyńskim bądź zwolnieniu chorobowym. 

(akta kontroli tom II, str. 174-185) 
 
Zgodnie z częścią I załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 
listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
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szpitalnego23, dla oddziału ginekologiczno-położniczego o trzecim poziomie 
referencyjności wymagane jest zatrudnienie psychologa w wymiarze co najmniej 0,5 
etatu. 
W złożonym wyjaśnieniu Dyrektor Szpitala podał, iż zatrudnienie psychologa 
w Klinicznym Oddziale Ginekologiczno – Położniczym Szpitala Miejskiego 
w Rzeszowie nastąpiło z dniem 1.08.2017 r. zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, który stanowi, że: 
„Świadczeniodawcy, którzy nie spełniają w dniu wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, 
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, realizują świadczenia opieki 
zdrowotnej na dotychczasowych warunkach przez okres, na jaki zawarto umowę o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, nie dłużej jednak niż do dnia 1 sierpnia 
2017 r.”. Opiekę psychologiczną pacjentkom po niepowodzeniach położniczych, 
przed sierpniem 2017 r. oraz w okresach nieobecności psychologa zatrudnionego w 
Oddziale realizowano, w razie konieczności, przy udziale psychologa zatrudnionego 
w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zakładzie Opieki Długoterminowej SP ZOZ Nr 1 
w Rzeszowie. 

(akta kontroli tom II, str. 171-173) 
 
W toku kontroli dokonano analizy dokumentacji medycznej 60 pacjentek 
hospitalizowanych na Oddziale w latach 2017-2019 (wszystkich, które doświadczyły 
martwego urodzenia lub których dziecko zmarło po porodzie oraz losowo wybranych 
pacjentek, które doświadczyły poronienia). W dokumentacji medycznej 28 pacjentek 
odnotowano udzielenie porady psychologicznej, w tym siedmiu pacjentkom 
dwukrotnie, dwóm pacjentkom trzykrotnie i dwóm pacjentkom czterokrotnie. 
W dokumentacji medycznej 32 pacjentek nie odnotowano udzielenia porady 
psychologicznej (w jednym przypadku udzielono konsultacji psychiatrycznej), jednak 
spośród wskazanych 32 pacjentek udzielenie porady trzem pacjentkom (w tym 
jednej dwukrotnie) zostało odnotowane w systemie AMMS. 

(akta kontroli tom II, str. 41-45) 
 
W złożonym wyjaśnieniu Ordynator Oddziału podał, iż wszystkie pacjentki, które 
doświadczyły martwego urodzenia lub których dziecko zmarło po porodzie oraz 
pacjentki, które doświadczyły poronienia są informowane przez psychologa 
pracującego w oddziale ginekologiczno-położniczym Miejskiego Szpitala 
w Rzeszowie o możliwości otrzymania skierowania do poradni psychologicznej. 
Opieka psychologa po w/w zdarzeniach jest zalecana, jednak nie jest traktowana 
jako wskazanie z przyczyn medycznych. Decyzja o skorzystaniu z pomocy 
psychologa w trybie ambulatoryjnym jest dobrowolnym wyborem każdej pacjentki 
oddziału ginekologiczno-położniczego. W tym miejscu można wyjaśnić powyższe, 
odwołując się do przeżywania kolejnych faz żałoby - a taki proces przechodzi każda 
kobieta po stracie-pacjentki zazwyczaj zgłaszają się po pomoc psychoterapeutyczną 
w czasie paru tygodni, bądź paru miesięcy po wyjściu ze szpitala, zazwyczaj 
w momencie nie radzenia sobie w życiu codziennym z faktem straty dziecka. 

(akta kontroli tom II, str. 186) 
 

3.6 
Na podstawie analizy dokumentacji 145 pacjentek (z 463) hospitalizowanych 
w Oddziale w listopadzie i grudniu 2019 r. stwierdzono, iż pacjentkom które poroniły, 
urodziły martwe dziecko lub którym dziecko zmarło zaraz po porodzie zapewniono 
                                                      
23 Dz.U. z 2017 r., poz. 2295 ze zm. 
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możliwość pobytu w salach jednoosobowych, w których nie przebywały 
jednocześnie kobiety w okresie ciąży, połogu lub takie, które urodziły zdrowe 
dziecko. 

(akta kontroli tom II, str. 187-190) 
 

3.7 
Na Pododdziale Septycznym znajduje się sala intensywnej terapii noworodka II 
gdzie, jeżeli pacjentka wyrazi zgodę, sama lub wraz z osobą bliską może pożegnać 
się z dzieckiem. Na tym samym Pododdziale znajduje się wyizolowana od 
pozostałej część pododdziału sala porodowa/zabiegowa jednostanowiskowa, gdzie 
w szafce znajdują się ubranka dla dzieci martwo urodzonych i pamiątki otrzymane z 
Fundacji Tęczowy Kocyk.  

(akta kontroli tom II, str. 153-161) 
3.8 
W dniu 13 czerwca 2017 r. Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Klinicznych i Lecznictwa 
– w odpowiedzi na pismo z dnia 8 czerwca 2017 r. poinformował Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, iż w Szpitalu Miejskim 
w Rzeszowie nie są przechowywane zwłoki lub szczątki dzieci/płodów martwo 
urodzonych. 

(akta kontroli tom II, str. 191) 
 
W dniu 21 listopada 2017 r. Rada Miasta Rzeszowa przyjęła Uchwałę Nr 
LI/1190/2017 w sprawie sprawiania przez Gminę Miasto Rzeszów pogrzebu osobom 
zmarłym i dzieciom martwo urodzonym. W uchwale zapisano m.in., iż pochowanie 
dzieci martwo urodzonych następuje na zgłoszenie szpitali funkcjonujących na 
terenie Rzeszowa bądź osoby uprawnionej, na podstawie karty zgonu oraz 
oświadczenia odebranego od osoby uprawnionej (wzór oświadczenia stanowi 
załącznik do uchwały), że została poinformowana o przysługującym jej prawie do 
pochowania dziecka oraz o możliwości zrezygnowania z tego prawa. Pogrzeb dzieci 
martwo urodzonych organizuje się dwa razy w roku (25 marca i 15 października) 
w specjalnie do tego przeznaczonej mogile zlokalizowanej na terenie Cmentarza 
Komunalnego Wilkowyja w Rzeszowie, po uprzednim dokonaniu kremacji zbiorowej 
i umieszczeniu popiołów w zbiorowej urnie. Informację o terminie uroczystości 
umieszcza się na stronie internetowej MOPS w Rzeszowie. Koszty pochówku dzieci 
martwo urodzonych pokrywa Miasto ze środków przeznaczonych na realizację 
zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Nie dochodzi się zwrotu kosztów 
pochówku dzieci martwo urodzonych. Uchwała weszła w życie 14 dni od jej 
ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa podkarpackiego, tj. 14 grudnia 
2017 r. 
W dniu 27 czerwca 2018 r. MOPS w Rzeszowie przekazał kopię ww. Uchwały 
Dyrektorowi Szpitala z informacją, że aktualnie trwa realizacja grobowca dzieci 
utraconych na Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja, a pierwszy pochówek do tego 
grobowca zostanie dokonany 15 października 2018 r. Przy piśmie z dnia 4 września 
2018 r. Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Klinicznych i Lecznictwa poinformował 
Ordynatora Klinicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego o obowiązku 
wypełniania oświadczeń i kart zgonu w związku z ww. uchwałą. W piśmie tym 
zawarł zapis, iż do czasu zbiorowego pochówku (tj. 25 marca lub 15 października) 
szczątki płodu pozostawione w Szpitalu przechowywane są w oznaczonym 
pojemniku w pomieszczeniu pro-morte (chłodnia). Zgłoszenie do zbiorowego 
pochówku należy wystosować na miesiąc przed jego terminem, tj. w drugiej połowie 
lutego lub pierwszej połowie września. 

(akta kontroli tom II, str. 192-201) 
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W dniu 27 czerwca 2018 r. Ordynator Oddziału zwrócił się do Dyrektora MOPS w 
Rzeszowie z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie pochowania zwłok/szczątków 
dziecka martwo urodzonego, którego rodzice zrezygnowali z przysługującego im 
prawa do pochówku. Przy piśmie tym Ordynator załączył stosowne oświadczenie 
podpisane przez matkę dziecka. Jednakże w związku ze zmianą decyzji matki 
dziecka i chęcią osobistego sprawienia pochówku, zwłoki zostały odebrane ze 
Szpitala w dniu 16 lipca 2018 r. 

(akta kontroli tom II, str. 202-205) 
 

Pismem z dnia 7 września 2018 r. Dyrektor MOPS w Rzeszowie poinformował 
Dyrektora Szpitala, że pierwszy pochówek dzieci martwo urodzonych z terenu 
Miasta Rzeszowa jest planowany na dzień 15 października 2018 r., jednakże 
pogrzeb w tym terminie nie odbył się, zaś w Szpitalu nie było w tym czasie żadnych 
zwłok dziecka martwo urodzonego, którego rodzina zrezygnowała z prawa do 
pochówku. 

(akta kontroli tom II, str. 206) 
 
Pismem z dnia 5 marca 2019 r. Dyrektor MOPS w Rzeszowie poinformował 
Dyrektora Szpitala, że pierwszy pochówek dzieci martwo urodzonych z terenu 
Miasta Rzeszowa jest planowany na dzień 25 marca 2019 r. W odpowiedzi na ww. 
pismo Ordynator Klinicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala 
poinformował (pismem z dnia 8 marca 2019 r.) Dyrektora MOPS, iż w Szpitalu 
Miejskim w Rzeszowie nie są przechowywane zwłoki lub szczątki dzieci/płodów 
martwo urodzonych, które miałyby być pochowane przez Gminę Miasto Rzeszów. 

(akta kontroli tom II, str. 207-208) 
 
Pismem z dnia 16 września 2019 r. Dyrektor MOPS w Rzeszowie poinformował 
Dyrektora Szpitala, że drugi pochówek dzieci martwo urodzonych z terenu Miasta 
Rzeszowa jest planowany na dzień 15 października 2019 r. W odpowiedzi Dyrektor 
Szpitala przesłał w dniu 24 września 2019 r. informację Ordynatora Oddziału, iż w 
Szpitalu są jedne zwłoki dziecka przeznaczone do pochówku organizowanego przez 
MOPS w Rzeszowie, wraz z oświadczeniem matki dziecka o rezygnacji z prawa do 
pochówku. Wg karty zgonu martwe urodzenie tego dziecka nastąpiło w dniu 22 
sierpnia 2019 r. Pogrzeb dziecka nastąpił zgodnie z terminem wyznaczonym przez 
MOPS w Rzeszowie, tj. w dniu 15 października 2019 r. 

(akta kontroli tom II, str. 209-213) 
 
We wskazanym okresie w Szpitalu były jeszcze jedne zwłoki dziecka (martwe 
urodzenie wg karty zgonu w dniu 2 września 2019 r.), jednakże oświadczenie matki 
dziecka o rezygnacji z prawa do pochówku zostało podpisane dopiero w dniu 
8 października 2019 r. Zwłoki tego dziecka nie zostały przekazane do pochówku 
organizowanego przez MOPS w Rzeszowie w dniu 15 października i nadal 
pozostają w Szpitalu, ponieważ ze względu na stan epidemii nie odbył się również 
pochówek planowany przez MOPS w Rzeszowie na dzień 25 marca 2020 r. 

(akta kontroli tom II, str. 214-221) 
 
W złożonym wyjaśnieniu Dyrektor Szpitala podał, iż pacjentka F. deklarowała 
wstępnie chęć przeprowadzenia pochówku szczątków po poronieniu w dniu 
2.09.2019 r. Po zakończeniu hospitalizacji i kilku próbach kontaktu telefonicznego 
Pani F. zdecydowała ostatecznie (po miesiącu) o przekazaniu ww. szczątków do 
pochówku zbiorowego organizowanego przez MOPS. Mimo, że w dniu 8.10.2019 r. 
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wystawiono stosowne dokumenty, to z przyczyn formalnych i organizacyjnych po 
stronie MOPS  (konieczność zgłoszenia do pochówku do końca września), szczątki                 
nie zostały pogrzebane w trakcie pochówku zbiorowego w dniu 15.10.2019 r.                          
i przechowywane są w szpitalu do czasu najbliższego pochówku organizowanego 
przez MOPS. 

(akta kontroli tom II, str. 171-173) 
 
W złożonym wyjaśnieniu Zastępca Dyrektora MOPS w Rzeszowie podała, iż 
w przypadku uzyskania informacji w dniu 8 października 2019 r. od placówki 
medycznej o potrzebie dokonania pochówku dziecka martwo urodzonego w terminie 
ustalonym Uchwałą Rady Miasta tj. w dniu 15 października 2019 r. oraz przekazania 
przez ww. podmiot niezbędnej dokumentacji w tej sprawie, MOPS w Rzeszowie 
dokonałby pochówku zwłok. Jednocześnie informuję, że Szpital Miejski 
w Rzeszowie w dniu 8 października 2019 r. ani też w terminie późniejszym tj. do 
dnia 11 października 2019 r. (dzień kremacji zwłok) nie zwrócił się do MOPS 
z informacją o potrzebie dokonania dodatkowego pochówku, jak również nie przesłał 
żadnej dokumentacji w tej sprawie.  
Ponadto Zastępca Dyrektora MOPS w Rzeszowie wyjaśniła, iż MOPS w Rzeszowie 
realizując zadanie własne gminy w zakresie sprawiania pogrzebu, przed dniem 
25 marca 2019 r. nie organizował pochówku dzieci martwo urodzonych, w tym 
również ze Szpitala Miejskiego w Rzeszowie. Nie zlecał również odbioru zwłok 
dzieci firmom świadczącym usługi pogrzebowe. Pierwszy pogrzeb dzieci martwo 
urodzonych w Rzeszowie odbył się w dniu 25 marca 2019 r. Pierwszy sygnał 
o potrzebie sprawienia pochówku dzieci martwo urodzonych Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rzeszowie otrzymał w dniu 13 kwietnia 2017 r. Było to pismo 
z dnia 3 kwietnia 2017 r. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka 
Chopina w Rzeszowie skierowane do Prezydenta Miasta Rzeszowa z informacją, 
o przechowywaniu przez Zakład Patomorfologii ww. Szpitala płodów 
przeznaczonych do pochówku. W okresie wcześniejszym, tj. przed datą 13 kwietnia 
2017 r. żaden ze szpitali działających na terenie Rzeszowa nie zgłaszał potrzeb w 
zakresie dokonania pochówku dzieci martwo urodzonych. W wyniku ww. zgłoszenia, 
w celu rozpoznania skali problemu w Rzeszowie, MOPS skierował do wszystkich 
rzeszowskich szpitali pisma z prośbą o podanie liczby przetrzymywanych 
zwłok/szczątków dzieci martwo urodzonych, których pochówkiem miała by zająć się 
gmina. Przed datą 25 marca 2019 r. MOPS nie organizował pochówku dzieci 
martwo urodzonych. Stan ten związany był z prowadzonym przez miejską jednostkę 
organizacyjną - Zarząd Zieleni Miejskiej, w okresie od września 2017 r. do listopada 
2018 r., zadaniem inwestycyjnym pn.: „Mogiła dzieci utraconych”, mającym na celu 
przygotowanie miejsca pochówku. Wynikało to również z bieżącego braku zgłoszeń 
ze szpitali o potrzebie odebrania zwłok dzieci martwo urodzonych i dokonania 
pochówku w trybie ustawy o działalności leczniczej. W związku z powyższym, 
uwzględniając zapisy § 2 pkt 5 Uchwały Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 
2017 r. w sprawie sprawiania przez Gminę Miasto Rzeszów pogrzebu osobom 
zmarłym i dzieciom martwo urodzonym, cyt.: „Pogrzeb dzieci martwo urodzonych 
organizuje się dwa razy w roku (25 marca i 15 października) w specjalnie do tego 
przeznaczonej mogile, zlokalizowanej na terenie Cmentarza Komunalnego 
Wilkowyja w Rzeszowie, po uprzednim dokonaniu kremacji zbiorowej i umieszczeniu 
popiołów w zbiorowej urnie”, pierwszy w Rzeszowie pogrzeb dzieci martwo 
urodzonych, w uroczystej oprawie z udziałem przedstawicieli władz Kościoła, 
Samorządu oraz mieszkańców Rzeszowa, nastąpił w najbliższym, możliwym 
terminie, tj. w dniu 25 marca 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest 
uprawniony do odbierania zwłok dzieci w ciągu całego roku i przechowywania ciał 
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lub popiołów aż do momentu ich pochówku. Na Ośrodek nie nałożono takiego 
obowiązku, nie posiada on także takich uprawnień, ani możliwości. 
Zastępca Dyrektora MOPS w Rzeszowie poinformowała, iż w całym okresie objętym 
kontrolą Szpital Miejski w Rzeszowie przekazał do pochówku jedne zwłoki dziecka 
marto urodzonego (pochówek z dnia 15 października 2019 r.).  
 
Koszt organizacji pogrzebu dzieci martwo urodzonych z terenu Miasta Rzeszowa w 
dniu 25 marca 2019 r. wyniósł  2.008,80 zł i dotyczył 68 zwłok (koszt pochówku 
jednych zwłok wyniósł 29,54 zł), zaś koszt organizacji pogrzebu dzieci martwo 
urodzonych z terenu Miasta Rzeszowa w dniu 15 października 2019 r. wyniósł  
2.179,95 zł i dotyczył 28 zwłok (koszt pochówku jednych zwłok wyniósł 77,86 zł). 
Zastępca Dyrektora MOPS w Rzeszowie poinformowała, że opłaty ponoszone przez 
MOPS Rzeszów za dokonanie pochówku dzieci martwo urodzonych nie są 
uzależnione od liczby zwłok dzieci (jedna zbiorowa kremacja i jedna zbiorowa urna), 
a Gmina Miasto Rzeszów nie nawiązywała współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie dokonywania pogrzebu dzieci martwo urodzonych, gdyż 
nie było takiej potrzeby. Wykonawczo temat realizowały jednostki organizacyjne 
miasta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rzeszowie. 

 (akta kontroli tom II, str. 222, 223-227) 
 
Szpital w całym okresie objętym kontrolą stosował oświadczenia dla rodziny 
o odstąpieniu od prawa do pochówku dzieci marto urodzonych/oświadczenia 
o odbiorze zwłok do pochówku organizowanego przez rodzinę (od dnia przekazania 
ww. uchwały Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. wg wzoru 
określonego w tej uchwale). 

(akta kontroli tom I, str. 97, tom II, str. 203, 212, 220) 
 
W Szpitalu sporządzona została (datowana na 4 września 2018 r.) Informacja 
o postępowaniu ze szczątkami płodu pozostającymi w szpitalu po niepowodzeniu 
położniczym, gdy matka/osoba uprawniona nie podejmuje się ich pochówku. 
W informacji tej powtórzono zapisy uchwały Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 
listopada 2017 r. dotyczące terminów pochówku oraz niezbędnych dokumentów 
(oświadczenia matki/osoby uprawnionej oraz karty zgonu). W Informacji zawarto 
zapis, iż do czasu zbiorowego pochówku szczątki płodu pozostawione w Szpitalu są 
przechowywane w oznaczonym pojemniku, w pomieszczeniu pro-morte (chłodnia). 
Zgłoszenie do zbiorowego pochówku należy wystosować na miesiąc przed jego 
terminem, tj. w drugiej połowie lutego lub pierwszej połowie września.  
Ponadto w Szpitalu funkcjonuje Regulamin Pro-morte, stanowiący załącznik do 
Regulaminu Szpitala. Regulamin Pro-morte dotyczy postępowania ze wszystkimi 
zwłokami osób zmarłych w Szpitalu, bez wyróżnienia przepisów dotyczących jedynie 
dzieci martwo urodzonych. 

(akta kontroli tom II, str. 228-232) 
 
W złożonym wyjaśnieniu Dyrektor Szpitala podał, iż w absolutnej większości 
przypadków rodzice dzieci martwo urodzonych decydują się na odbiór zwłok 
i pochówek. Zwłoki dzieci martwo urodzonych są traktowane podobnie jak zwłoki 
chorych zmarłych w Szpitalu (zgodnie z Regulaminem Pro-morte), tj. w oddziale po 
stwierdzeniu martwego urodzenia wykonuje się toaletę pośmiertną, a po nie mniej 
niż 2 godzinach przekazuje zwłoki (opisane i zabezpieczone) do Pro-morte. 
Wypisywana jest karta martwego urodzenia do Urzędu Stanu Cywilnego, celem 
rejestracji i umożliwienia pochówku. W przypadku wczesnych poronień i braku 
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makroskopowego stwierdzenia zarodka, niezależnie od standardowego badania 
histopatologicznego materiału po poronieniu, istnieje możliwość przeprowadzenia 
badania genetycznego (na wniosek i zlecenie matki), w celu określenia płci dziecka 
nienarodzonego i przeprowadzenia pochówku. Pochówek dzieci martwo 
urodzonych, których rodzice nie wyrazili zgody na odbiór zwłok, jest (zgodnie 
z uchwałą Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r.) organizowany przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie - 2 razy w roku (pierwszy odbył 
się 25 marca 2019 r.). Do czasu wyznaczonego kolejnego zbiorowego pochówku 
zwłoki dzieci martwo urodzonych są przechowywane w pomieszczeniu Pro-morte 
Szpitala Miejskiego, w chłodni, w oznaczonym pojemniku, zgodnie z instrukcją 
wydaną przez Zastępcę Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa. Szpital nie 
występował do Urzędu Miasta Rzeszowa o opłaty za przechowywanie zwłok dzieci 
martwo urodzonych powyżej 72 godzin. Przed organizacją pierwszego pochówku 
przez MOPS w Rzeszowie w dniu 25 marca 2019 r., zwłoki dzieci nienarodzonych 
przekazywane były rodzicom (zakład pogrzebowy), a materiał do badań 
histopatologicznych (w tym po poronieniu) do Zakładu Patomorfologii Klinicznego 
Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie oraz Pracowni Patomorfologii [...]24. Za 
lata 2017 - 2020 w 3 przypadkach wnioskowano o pochówek do MOPS, gdy kobiety 
po poronieniach lub martwych urodzeniach nie zdecydowały się odebrać zwłok 
dziecka. Faktycznie pochowane zostało jedno martwo urodzone dziecko, zwłoki 
drugiego przechowywane są nadal w Pro-morte tut. Szpitala (do najbliższego 
zbiorowego pochówku). W przypadku dziecka martwo urodzonego w czerwcu 2018 
roku, rodzice po kilku tygodniach zdecydowali się na organizację pochówku (mimo 
wcześniejszego pisemnego oświadczenia i dyspozycji o pochówku zbiorowym) i w 
związku z tym zwłoki dziecka martwo urodzonego zostały ostatecznie odebrane 
przez zakład pogrzebowy (adnotacja w zeszycie ewidencji zgonów „Pro-morte” 
Szpitala Miejskiego). W latach 2017-2020 Szpital Miejski wysłał do badania 
histopatologicznego materiał po poronieniach (powyżej 12 tygodnia ciąży) lub 
martwych urodzeniach w 104 przypadkach. Szpital Miejski posiada umowy na 
badania histopatologiczne z [...]25 oraz Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 1 im. 
Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Materiał po poronieniu był odbierany z pracowni 
patomorfologii przez rodziców/zakład pogrzebowy lub pozostawał w pracowni, 
zwłaszcza jeśli matka wcześniej oświadczała pisemnie, że nie odbiera do pochówku 
szczątków po poronieniu, ani żadnej związanej z tym dokumentacji. W przypadku 
martwego urodzenia po 22 tygodniu ciąży, do badań histopatologicznych 
przekazywany był zazwyczaj popłód. Tylko w nielicznych przypadkach do badania 
sekcyjnego przesyłane były zwłoki dziecka, które przekazywane były następnie 
ponownie do Szpitala Miejskiego. W przypadku gdy rodzice nie deklarowali woli 
pochówku zwłoki dziecka martwo urodzonego przechowywane były w Szpitalu 
Miejskim do czasu pochówku zorganizowanego przez MOPS w Rzeszowie. 

(akta kontroli tom II, str. 233-235) 
 

W toku kontroli poddano analizie 37 martwych urodzeń powyżej 12 tygodnia ciąży, 
które wystąpiły w Szpitalu w latach 2017-2019. We wszystkich zbadanych 
przypadkach rodzina zdecydowała się odebrać zwłoki martwo urodzonego dziecka 
do organizowanego przez siebie pochówku. W 14 przypadkach zwłoki zostały 
wydane bezpośrednio rodzinie, w 23 przypadkach wydano je zakładom 
pogrzebowym, zaś w jednym przypadku zostały przekazane [...]26 W trzech 
przypadkach zwłoki zostały wydane po upływie 4 dni od stwierdzenia zgonu, w 

                                                      
24 Jak w przypisie 17.  
25 Jw. 
26 Jw. 



 
 

29 

 

trzech przypadkach po upływie 5 dni oraz po jednym przypadku po upływie 6 i 8 dni. 
W pozostałych przypadkach zwłoki zostały wydane do trzech dni od stwierdzenia 
zgonu. 

(akta kontroli tom II, str. 236-238) 
 

W złożonym wyjaśnieniu Dyrektor Szpitala podał, iż odbiór zwłok  ze szpitala (w tym 
dzieci martwo urodzonych) odbywa się po telefonicznym uzgodnieniu szczegółów 
dotyczących: daty, godziny i konieczności transportu specjalnym do tego celu 
przeznaczonym środkiem przewozowym – informacji tych udziela pracownik Pro-
morte. Odbiór zwłok dziecka to sytuacja szczególna, kiedy rodzice niejednokrotnie 
pragną jeszcze raz pożegnać się ze swoim dzieckiem, stąd możliwe były 
w przeszłości adnotacje o odbiorze zwłok przez rodzinę zmarłego dziecka. 

(akta kontroli tom II, str. 173) 
 
Prezes [...]27 przedłożył instrukcję wewnętrzną nr 34 dotyczącą postępowania z 
materiałem po badaniu histopatologicznym, z której wynika, iż materiał po badaniu 
przekazywany jest rodzinie lub wskazanemu przez nią zakładowi pogrzebowemu, 
zaś w przypadku płodów, które nie zostaną odebrane do 6 miesięcy od daty 
rejestracji badania, są one przekazywane do pochówku zakładowi pogrzebowemu, z 
którym [...]28 posiada umowę. Wg ww. procedury [...]29 w terminie dwóch tygodni od 
daty pochówku otrzymuje certyfikat z pochówku. 

(akta kontroli tom II, str. 239-242) 
 
Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina 
w Rzeszowie poinformował, że Kliniczny Zakład Patomorfologii aktualnie nie 
posiada Procedury w tym ww. zakresie. W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 w 
Rzeszowie postępowanie z materiałem tkankowym oraz pochówki dzieci martwo 
urodzonych odbywają się na podstawie Uchwały Nr LI/1190/2017 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie sprawiania przez Gminę Miasto 
Rzeszów pogrzebu osobom zmarłym i dzieciom martwo urodzonym. Pozyskany, po 
poronieniu, materiał biologiczny zostaje w całości przekazany do Klinicznego 
Zakładu Patomorfologii w celu przeprowadzenia badań histopatologicznych. W 
przypadku potwierdzenia obecności płodu lub jego fragmentów, materiał zostaje 
zabezpieczony do dalszego badania genetycznego i pochówku. W przypadku 
potwierdzenia obecności tkanek płodu jedynie w badaniu mikroskopowym, całość 
materiału tkankowego oraz bloczki parafinowe również podlegają zabezpieczeniu do 
dalszego badania genetycznego i pochówku. Personel medyczny Kliniki Ginekologii 
i Położnictwa Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie 
każdorazowo informuje Rodziców, o prawie do pochówku dziecka poronionego i 
martwo urodzonego bez względu na wiek ciąży oraz odnośnie możliwości 
wykonywania badań genetycznych. Rodzic dziecka wyraża swoją wolę (w tym 
zakresie) poprzez podpisanie stosowanego oświadczenia, będącego załącznikiem 
do w/w Uchwały, które stanowi część dokumentacji medycznej. W sytuacji, gdy 
rodzice dziecka martwo urodzonego, decydują się pochować zwłoki/szczątki 
dziecka, w przedłożonym oświadczeniu zaznaczają, iż chcą odebrać zwłoki dziecka 
celem sprawienia pochówku. Otrzymują wówczas Kartę zgonu dziecka martwego 
urodzenia. Natomiast, w sytuacji gdy Rodzice dziecka w przedłożonym 
oświadczeniu zaznaczą, iż rezygnują z przysługującego im prawa do pochowania 
zwłok/szczątków dziecka, wówczas wypełnia się „Kartę zgonu" w części 

                                                      
27 Jw. 
28 Jw. 
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przeznaczonej dla administracji cmentarza, która wraz z wypełnionym 
oświadczeniem rodzica, stanowi dokumentację do sprawienia pochówku przez 
Gminę Miasta Rzeszów. Szczątki nieodebrane przez rodziców, są przechowywane 
w chłodni Klinicznego Zakładu Patomorfologii, do momentu sprawienia pochówku 
przez Gminę Miasta Rzeszów. 

(akta kontroli tom II, str. 243-244) 
 

3.9.  
W okresie objętym kontrolą do Szpitala, dyrekcji ZOZ nr 1 w Rzeszowie ani do 
Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ nie wpłynęły skargi dotyczące 
sposobu sprawowania opieki nad pacjentkami, które poroniły, urodziły martwe 
dziecko lub którym dziecko zmarło wkrótce po porodzie. 
Do Szpitala wpłynęły w we wskazanym okresie trzy skargi od pacjentek 
hospitalizowanych w Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, które 
dotyczyły: nieczytelnej dokumentacji medycznej, uszkodzenia pęcherza moczowego 
w czasie zabiegu oraz obsługi pielęgniarskiej na Oddziale. W sprawie wszystkich 
skarg zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające a skarżący uzyskali od 
dyrekcji Szpitala stosowne wyjaśnienia. 

(akta kontroli tom II, str. 245-266) 
 

3.10 
W Szpitalu sporządzano – za okresy półroczne – analizy badania satysfakcji 
pacjentów.  
Za okres od stycznia do czerwca 2017 r., na 44 ankietowane pacjentki, 
hospitalizację w Oddziale bardzo dobrze oceniło 55% pacjentek, dobrze 38,6% 
pacjentek, dostatecznie 5,8% pacjentek, źle 0,7% pacjentek. Wyposażenie pokoju 
dobrze oceniło 61% pacjentek, czystość w Oddziale bardzo dobrze oceniło 55% 
pacjentek, opiekę pielęgniarską bardzo dobrze oceniło 80% pacjentek, reakcję na 
prośby bardzo dobrze oceniło 64% pacjentek, dostępność opieki pielęgniarskiej w 
godzinach popołudniowych i nocnych bardzo dobrze oceniło 64% pacjentek, 
uprzejmość lekarzy bardzo dobrze oceniło 70% pacjentek, ilość czasu 
poświęcanego przez lekarzy bardzo dobrze oceniło 55% pacjentek, dostępność 
lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych bardzo dobrze oceniło 52% 
pacjentek, możliwość odwołania się do Ordynatora bardzo dobrze oceniło 48% 
pacjentek, jakość i różnorodność posiłków dobrze oceniło 43% pacjentek, pory 
podawania posiłków dobrze oceniło 52% pacjentek, temperaturę posiłków dobrze 
oceniło 45% pacjentek, informowanie o stanie zdrowia i sposobie leczenia bardzo 
dobrze oceniło 57% pacjentek, zapewnienie poczucia godności i intymności 
podczas zabiegów bardzo dobrze oceniło 57% pacjentek, zaspokajanie potrzeb 
duchowych bardzo dobrze oceniło 80% pacjentek. 
Najwięcej ocen nieprzychylnych dotyczyło wyposażenia sal chorych (2% ocen 
złych), ogólnej czystości (2% ocen złych) oraz żywienia (2% ocen złych). 
Za okres od lipca do grudnia 2017 r. na 50 ankietowanych pacjentek, hospitalizację 
w Oddziale bardzo dobrze oceniło 12% pacjentek, dobrze 64% pacjentek, 
dostatecznie 24% pacjentek, źle hospitalizacji nie oceniła żadna z pacjentek. 
Wyposażenie pokoju dobrze oceniło 66% pacjentek, czystość w Oddziale dobrze 
oceniło 44% pacjentek, opiekę pielęgniarską dobrze oceniło 52% pacjentek, reakcję 
na prośby dobrze oceniło 68% pacjentek, dostępność opieki pielęgniarskiej w 
godzinach popołudniowych i nocnych dobrze oceniło 54% pacjentek, uprzejmość 
lekarzy dobrze oceniło 48% pacjentek, ilość czasu poświęcanego przez lekarzy 
dobrze oceniło 68% pacjentek, dostępność lekarzy w godzinach popołudniowych i 
nocnych dobrze oceniło 68% pacjentek, możliwość odwołania się do Ordynatora 
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dobrze oceniło 68% pacjentek, jakość i różnorodność posiłków dobrze oceniło 68% 
pacjentek, pory podawania posiłków dobrze oceniło 70% pacjentek, temperaturę 
posiłków dobrze oceniło 74% pacjentek, informowanie o stanie zdrowia i sposobie 
leczenia bardzo dobrze oceniło 52% pacjentek, zapewnienie poczucia godności i 
intymności podczas zabiegów bardzo dobrze oceniło 56% pacjentek, zaspokajanie 
potrzeb duchowych bardzo dobrze oceniło 52% pacjentek. 
Najwięcej ocen nieprzychylnych dotyczyło ogólnej czystości w Oddziale 
i sanitariatach (40% ocen dostatecznych) oraz dostępności pielęgniarek 
w godzinach popołudniowych i nocnych (32% ocen dostatecznych). 
Za okres od stycznia do czerwca 2018 r., na 64 ankietowane pacjentki, 
hospitalizację w Oddziale bardzo dobrze oceniło 46,6% pacjentek, dobrze 43,8% 
pacjentek, dostatecznie 8,9% pacjentek, źle 0,7% pacjentek. Wyposażenie pokoju 
dobrze oceniło 64% pacjentek, czystość w Oddziale dobrze oceniło 39% pacjentek, 
opiekę pielęgniarską bardzo dobrze oceniło 66% pacjentek, reakcję na prośby 
bardzo dobrze oceniło 47% pacjentek, dostępność opieki pielęgniarskiej w 
godzinach popołudniowych i nocnych bardzo dobrze oceniło 47% pacjentek, 
uprzejmość lekarzy bardzo dobrze oceniło 64% pacjentek, ilość czasu 
poświęcanego przez lekarzy dobrze oceniło 50% pacjentek, dostępność lekarzy 
w godzinach popołudniowych i nocnych bardzo dobrze oceniło 44% pacjentek, 
możliwość odwołania się do Ordynatora dobrze oceniło 52% pacjentek, jakość i 
różnorodność posiłków dobrze oceniło 48% pacjentek, pory podawania posiłków 
dobrze oceniło 53% pacjentek, temperaturę posiłków dobrze oceniło 56% pacjentek, 
informowanie o stanie zdrowia i sposobie leczenia bardzo dobrze oceniło 55% 
pacjentek, zapewnienie poczucia godności i intymności podczas zabiegów bardzo 
dobrze oceniło 56% pacjentek, zaspokajanie potrzeb duchowych bardzo dobrze 
oceniło 75% pacjentek. 
Najwięcej ocen nieprzychylnych dotyczyło pory podawanych posiłków (3% ocen 
złych) oraz jakości i różnorodności posiłków (2% ocen złych). 
Za okres od lipca do grudnia 2018 r., na 19 ankietowanych pacjentek, hospitalizację 
w Oddziale bardzo dobrze oceniło 55,3% pacjentek, dobrze 39,5% pacjentek, 
dostatecznie 5,3% pacjentek, źle hospitalizacji nie oceniła żadna z pacjentek. 
Wyposażenie pokoju dobrze oceniło 58% pacjentek, czystość w Oddziale bardzo 
dobrze oceniło 58% pacjentek, opiekę pielęgniarską bardzo dobrze oceniło 74% 
pacjentek, reakcję na prośby bardzo dobrze oceniło 58% pacjentek, dostępność 
opieki pielęgniarskiej w godzinach popołudniowych i nocnych bardzo dobrze oceniło 
63% pacjentek, uprzejmość lekarzy bardzo dobrze oceniło 74% pacjentek, ilość 
czasu poświęcanego przez lekarzy bardzo dobrze oceniło 53% pacjentek, 
dostępność lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych bardzo dobrze oceniło 
53% pacjentek, możliwość odwołania się do Ordynatora dobrze oceniło 53% 
pacjentek, jakość i różnorodność posiłków dobrze oceniło 53% pacjentek, pory 
podawania posiłków dobrze oceniło 63% pacjentek, temperaturę posiłków dobrze 
oceniło 63% pacjentek, informowanie o stanie zdrowia i sposobie leczenia bardzo 
dobrze oceniło 47% pacjentek, zapewnienie poczucia godności i intymności 
podczas zabiegów bardzo dobrze oceniło 53% pacjentek, zaspokajanie potrzeb 
duchowych bardzo dobrze oceniło 84% pacjentek. 
Za okres od stycznia do czerwca 2019 r. na 188 ankietowanych pacjentek, 
hospitalizację w Oddziale bardzo dobrze oceniło 71,4% pacjentek, dobrze 26,5% 
pacjentek, dostatecznie 1,7% pacjentek, źle 0,5% pacjentek. Wyposażenie pokoju 
dobrze oceniło 52% pacjentek, czystość w Oddziale bardzo dobrze oceniło 79% 
pacjentek, opiekę pielęgniarską bardzo dobrze oceniło 81% pacjentek, reakcję na 
prośby bardzo dobrze oceniło 87% pacjentek, dostępność opieki pielęgniarskiej w 
godzinach popołudniowych i nocnych bardzo dobrze oceniło 79% pacjentek, 
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uprzejmość lekarzy bardzo dobrze oceniło 81% pacjentek, ilość czasu 
poświęcanego przez lekarzy bardzo dobrze oceniło 67% pacjentek, dostępność 
lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych bardzo dobrze oceniło 70% 
pacjentek, możliwość odwołania się do Ordynatora bardzo dobrze oceniło 61% 
pacjentek, jakość i różnorodność posiłków dobrze oceniło 49% pacjentek, pory 
podawania posiłków bardzo dobrze oceniło 55% pacjentek, temperaturę posiłków 
dobrze oceniło 51% pacjentek, informowanie o stanie zdrowia i sposobie leczenia 
bardzo dobrze oceniło 77% pacjentek, zapewnienie poczucia godności i intymności 
podczas zabiegów bardzo dobrze oceniło 79% pacjentek, zaspokajanie potrzeb 
duchowych bardzo dobrze oceniło 82% pacjentek. 
Najwięcej ocen nieprzychylnych dotyczyła procedury przyjęcia na Oddział – 
formalności przy przyjęciu (1% ocen złych) oraz dostępności lekarza w godzinach 
popołudniowych i nocnych (1% ocen negatywnych). 
Dodatkowo za I półrocze 2019 r. 172 pacjentki Oddziału ankietowane były 
anonimowo w zakresie opieki okołoporodowej. Hospitalizację w Oddziale bardzo 
dobrze oceniło 59% pacjentek, dobrze 34% pacjentek, dostatecznie 6% pacjentek, 
źle 1% pacjentek. 
Za okres od lipca do grudnia 2019 r. na 114 ankietowanych pacjentek, hospitalizację 
w Oddziale bardzo dobrze oceniło 66,7% pacjentek, dobrze 30% pacjentek, 
dostatecznie 2,8% pacjentek, źle 0,5% pacjentek. Wyposażenie pokoju bardzo 
dobrze oceniło 50% pacjentek, czystość w Oddziale bardzo dobrze oceniło 70% 
pacjentek, opiekę pielęgniarską bardzo dobrze oceniło 95% pacjentek, reakcję na 
prośby bardzo dobrze oceniło 92% pacjentek, dostępność opieki pielęgniarskiej w 
godzinach popołudniowych i nocnych bardzo dobrze oceniło 74% pacjentek, 
uprzejmość lekarzy bardzo dobrze oceniło 83% pacjentek, ilość czasu 
poświęcanego przez lekarzy bardzo dobrze oceniło 65% pacjentek, dostępność 
lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych bardzo dobrze oceniło 54% 
pacjentek, możliwość odwołania się do Ordynatora bardzo dobrze oceniło 54% 
pacjentek, jakość i różnorodność posiłków dobrze oceniło 50% pacjentek, pory 
podawania posiłków bardzo dobrze oceniło 47% pacjentek, temperaturę posiłków 
dobrze oceniło 48% pacjentek, informowanie o stanie zdrowia i sposobie leczenia 
bardzo dobrze oceniło 68% pacjentek, zapewnienie poczucia godności i intymności 
podczas zabiegów bardzo dobrze oceniło 76% pacjentek, zaspokajanie potrzeb 
duchowych bardzo dobrze oceniło 76% pacjentek. 
Najwięcej ocen nieprzychylnych dotyczyła ilości czasu poświęcanego pacjentowi 
przez lekarza (1% ocen negatywnych). 
Dodatkowo za II półrocze 2019 r. 210 pacjentek Oddziału ankietowanych było 
anonimowo w zakresie opieki okołoporodowej. Hospitalizację w Oddziale bardzo 
dobrze oceniło 61% pacjentek, dobrze 32% pacjentek, dostatecznie 7% pacjentek, 
źle 1% pacjentek. 

(akta kontroli tom II, str. 267-300) 
 
Kontrolerzy NIK przesłali 20 pacjentkom hospitalizowanym w Oddziale w latach 
2017-2019 do wypełnienia anonimowe ankiety, które zawierały pytania dotyczące 
swobody podejmowania decyzji dotyczących diagnostyki i leczenia, możliwości 
skorzystania z psychologa, traktowania przez personel medyczny, możliwości 
pożegnania się ze zmarłym dzieckiem oraz oceny opieki w Szpitalu. 
Odpowiedź zwrotną wraz z wypełnionymi ankietami otrzymano od 14 pacjentek. 
W odpowiedzi na pytanie: Czy mogła Pani podejmować decyzje dotyczące 
diagnostyki i leczenia, 7 pacjentek zaznaczyło odpowiedź, iż podpisywały ogólną 
zgodę na wszystkie zabiegi, 7 pacjentek zaznaczyło odpowiedź, iż każdorazowo 
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były pytane o zgodę na przeprowadzenie konkretnego zabiegu, żadna z pacjentek 
nie zaznaczyła odpowiedzi nikt nie pytał mnie o zgodę na wykonywanie zabiegów. 
W odpowiedzi na pytanie: Czy miała Pani możliwość skorzystania z pomocy 
psychologa, cztery pacjentki zaznaczyły odpowiedź: TAK, na moją prośbę, siedem 
pacjentek zaznaczyło odpowiedź: TAK, z własnej inicjatywy Szpitala, trzy pacjentki 
zaznaczyły odpowiedz: NIE. Jedna z pacjentek, która zaznaczyła odpowiedź: NIE 
podała w rubryce UWAGI, iż przebywała w Szpitalu w weekend, a psycholog miał 
dyżury od pn-pt. Wiem, że gdybym była dłużej, mogłabym skorzystać z takiej 
pomocy. 
W odpowiedzi na pytanie: Czy personel medyczny traktował Panią życzliwie, ze 
zrozumieniem sytuacji, 12 pacjentek zaznaczyło odpowiedź TAK, dwie pacjentki 
zaznaczyły odpowiedź NIE. 
W odpowiedzi na pytanie: Czy miała Pani możliwość pożegnania zmarłego dziecka, 
sześć pacjentek zaznaczyło odpowiedź: TAK, w obecności osób mi bliskich, jedna 
pacjentka zaznaczyła odpowiedź TAK, ale bez możliwości uczestniczenia 
w pożegnaniu osób mi bliskich, dwie pacjentki zaznaczyły odpowiedź: NIE, nie 
miałam takiej możliwości, pomimo, że wyrażałam taką wolę, pięć pacjentek 
zaznaczyło odpowiedź: NIE, nie wyrażałam takiej woli. 
Opiekę w Szpitalu jako bardzo dobrą oceniły cztery pacjentki, jako dobrą – sześć 
pacjentek, jako wystarczającą – cztery pacjentki, żadna z pacjentek nie oceniła 
opieki jako nieodpowiednią. 
W uwagach pacjentki dodatkowo zapisały: kobieta, która ma rodzić martwe dziecko 
nie powinna leżeć na oddziale, gdzie są dzieci w inkubatorach. Uważam, że nie 
każda kobieta jest w stanie znieść taki ciężar psychiczny i oglądać malutkie dzieci. 
Od innej pacjentki otrzymano informację: na wydanie tzw. „resztek” mojego dziecka 
czekałam ponad miesiąc i tylko na wyraźne moje zabieganie.  Od kolejnej pacjentki 
uzyskano informację: nie oczekiwałam od pielęgniarek szczególnego traktowania – 
to ich praca i muszą mieć dystans do pacjenta – opieką otoczyła mnie rodzina. 
Lekarz przyjmujący mnie na oddział stwierdził, że nic się nie stało, ale ogólnie 
oceniam ich pracę jako mocno zdystansowaną do pacjenta. Następna pacjentka 
zawarła uwagę: ze zmarłym dzieckiem mogłam przebywać ok. 2 h po porodzie. 
Gdyby był ze mną ktoś bliski, myślę że mógłby być ze mną. Ogólnie opiekę oceniam 
jako dobrą. Miałam osobną salę w trakcie i po porodzie. Inna pacjentka 
poinformowała: nie mam uwag do pracy personelu szpitala. Biorąc pod uwagę 
trudną sytuację, wdrożone procedury dają poczucie komfortu i bezpieczeństwa. 
Poród martwego dziecka w zaawansowanej ciąży jest trudny nie tylko psychicznie, 
ale też fizycznie. Jestem wdzięczna za wytrwałość personelu, dzięki której udało mi 
się urodzić siłami natury i szybko wrócić do domu, do bliskich. W moim przypadku 
wywołanie porodu trwało prawie dwa tygodnie, więc był to trudny i bolesny czas, 
dlatego postawa personelu szpitala odegrała dużą rolę. 

(akta kontroli tom II, str. 301-314) 
 

W złożonym wyjaśnieniu Dyrektor Szpitala podał, iż ukończenie wyższej ciąży 
zakończonej niepowodzeniem (tj. po 16 tygodniu ciąży) organizowane jest w 
Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Miejskiego w sposób 
najbardziej komfortowy, a jednocześnie bezpieczny dla pacjentki, z zachowaniem 
maksymalnej intymności, z uwzględnieniem trudnej sytuacji psychologicznej 
rodzącej. Preferowanym miejscem realizacji ww. świadczenia jest sala porodowa 
dedykowana dla położnictwa septycznego, oddalona od głównego traktu 
porodowego, gdzie możliwe jest nie tylko ukończenie wyższej ciąży zakończonej 
niepowodzeniem w warunkach optymalnych dla pacjentki, ale i zapewnienie 
godnych warunków prowadzenia opieki paliatywnej czy odchodzenia i pożegnania 
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noworodka/płodu, w specjalnie przygotowanej  sąsiedniej sali. Okresowa obecność 
innych wcześniaków (w inkubatorach), w sali po przeciwnej stronie                 
korytarza, wymuszona  jest warunkami lokalowymi w szpitalu i nie jest praktycznie                                    
dostrzegalna dla pacjentki. Po okresie koniecznej obserwacji  pacjentka jest 
przenoszona na odcinek ginekologiczny, aby zmniejszyć do minimum ryzyko 
niepożądanych interakcji wpływających negatywnie na jej stan psychiczny. 
Dodatkowo, realizowane aktualnie w szpitalu prace remontowo – adaptacyjne mają 
na celu zmianę lokalizacji intensywnej opieki noworodka. Każda pacjentka 
doświadczająca niepowodzenia położniczego jest traktowana z należytym 
szacunkiem i zrozumieniem. Personel stara się objąć holistyczną opieką każdą 
pacjentkę w sytuacji szczególnej, jak i jej rodzinę. Zagwarantowany jest także 
dostęp do specjalistycznej interwencji psychologicznej (w wyjątkowych przypadkach 
również w dni wolne od pracy). Oddział ponadstandardowo współpracuje od lat z 
fundacją „Tęczowy Kocyk”, która zapewnia m. in. ubranka dla dzieci martwo 
urodzonych (na każdym etapie ciąży). W Klinicznym Oddziale Ginekologiczno - 
Położniczym Szpitala Miejskiego prowadzona jest od lat anonimowa ankieta 
satysfakcji pacjentek, jak również ogólnodostępna Książka Skarg i Wniosków. 
W trakcie analizy satysfakcji pacjentek nie odnotowano istotnych zastrzeżeń w 
ocenie ankietowej, nie zarejestrowano także zgłoszeń nieprawidłowości w opiece 
nad pacjentkami w sytuacjach szczególnych kierowanych bezpośrednio do 
kierownictwa oddziału. 

(akta kontroli tom II, str. 171-173) 
 

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

1) Preferowanym miejscem ukończenia wyższej ciąży zakończonej 
niepowodzeniem (tj. po 16 tygodniu ciąży) jest sala porodowa na 
Pododdziale Położnictwa Septycznego, tj. przeznaczonym do innych celów 
(do porodów przez kobiety z chorobą zakaźną). W bliskiej odległości od Sali 
porodowej na Poddodziale Położnictwa Septycznego, gdzie odbywają się 
ukończenia ciąż zakończonych niepowodzeniem znajduje się sala 
intensywnej opieki noworodków. 

2) W czterech przypadkach przeprowadzenie konsultacji psychologicznej lub 
rozmowy wspierającej przez psychologa było odnotowane jedynie 
w elektronicznym systemie AMMS, a w karcie informacyjnej z leczenia 
szpitalnego nie odnotowano wykonania tej procedury, co było sprzeczne z 
przepisem § 24 ust. 3 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 
listopada 2015 r. w  sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania30. 

3) Faktyczna realizacja zadań oddziałowego psychologa dokonywana była 
przez osobę zatrudnioną w wymiarze 0,37 etatu (od dnia 7 grudnia 2018 r.), 
wobec długotrwałej absencji drugiego psychologa zatrudnionego w 
Oddziale. 

4) Po uzyskaniu oświadczenia od jednej z matek o odstąpieniu od prawa do 
pochówku dziecka martwo urodzonego nie podjęto działań mających na 
celu przekazanie zwłok dziecka do pochówku przez MOPS w Rzeszowie, 
pomimo iż organizowane przez MOPS w Rzeszowie zbiorowe spopielenie 
zwłok dzieci martwo urodzonych z terenu Miasta Rzeszowa odbyło się trzy 
dni po dacie uzyskania oświadczenia, a pochówek odbył się siedem dni od 

                                                      
30 Dz.U. poz. 2069. 
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dnia uzyskania oświadczenia. Tym samym od dnia 2 września 2019 r. do 
dnia zakończenia kontroli zwłoki dziecka przechowywane są w Szpitalu, co 
stało w sprzeczności z przepisem art. 28 ust 1 pkt 2b ustawy o działalności 
leczniczej tj. zasadą przechowywania zwłok przed podmiot leczniczy nie 
dłużej niż 72 godziny od chwili śmierci. 

 
W ocenie NIK najistotniejszą nieprawidłowością stwierdzoną w ramach niniejszego 
obszaru było wykorzystywanie sali porodowej zlokalizowanej na Pododdziale 
Położnictwa Septycznego w przypadkach niepowodzeń położniczych, a także 
zorganizowanie na tym Pododdziale sali intensywnej opieki noworodków. Co 
prawda Pododdział ten znajdował się w znacznym oddaleniu od głównego Traktu 
Porodowego Szpitala, jednakże bliskie sąsiedztwo sali intensywnej opieki 
noworodka mogło mieć negatywny wpływ na stan psychiczny i emocjonalny kobiet 
doznających niepowodzeń położniczych. Jednocześnie taka organizacja świadczeń 
uniemożliwiała pełne wykorzystanie Pododdziału zgodnie z jego przeznaczeniem, 
co podkreślili w wyniku przeprowadzonej kontroli wojewódzcy konsultanci w 
dziedzinach perinatologii, położnictwa i ginekologii, neonatologii oraz chorób 
zakaźnych. NIK stwierdza jednakże, iż dyrekcja Szpitala podjęła już kroki celem 
przeorganizowania realizacji wskazanych świadczeń po planowanym remoncie. 
W ocenie NIK w pozostałym zakresie poprzez zapewnienie odpowiednich warunków 
lokalowych i organizacyjnych w Oddziale umożliwiono personelowi medycznemu 
sprawowanie właściwej (lub należytej – odpowiedniej do wymogów przepisów w tym 
zakresie) opieki nad pacjentkami doznającymi niepowodzeń położniczych. 
Dokumentacja medyczna pacjentek prowadzona była w przeważającej mierze 
rzetelnie, a nieodnotowanie w czterech przypadkach przeprowadzonych konsultacji 
psychologicznych w kartach informacyjnych z leczenia szpitalnego nie miało 
istotnego znaczenia dla oceny rzetelności realizowanych świadczeń. 
W ocenie NIK na Oddziale zapewniono formalny wymóg zatrudnienia psychologa w 
wymiarze 0,5 etatu, jednakże ze względu na długotrwałe absencje jednej z osób 
zatrudnionych na stanowisku psychologa, zadania te realizowała druga osoba 
zatrudniona na 0,32 etatu. Mając na uwadze kryterium rzetelności NIK stwierdza, iż 
mogło to mieć negatywny wpływ na rzetelność i dostępność udzielanych świadczeń, 
w szczególności że taka organizacja pracy pozbawiała możliwości skorzystania z 
opieki oddziałowego psychologa w środy. 
NIK pozytywnie ocenia działania Szpitala mające na celu umieszczanie pacjentek 
po niepowodzeniach położniczych w osobnych salach, a także umożliwienie im 
pożegnania się ze zmarłym dzieckiem.  
W ocenie NIK Szpital prawidłowo realizował zadania związane z przekazaniem do 
pochówku zwłok dzieci martwo urodzonych i zmarłych w wyniku niepowodzeń 
położniczych z wyjątkiem jednej sytuacji, kiedy to nie podjął próby przekazania 
zwłok dziecka do pochówku, choć wg wyjaśnień dyrekcji MOPS w Rzeszowie 
dokonanie pochówku tych zwłok po uzyskaniu stosownego oświadczenia matki 
dziecka, było możliwe. 
Analiza skarg, ankiet będących w posiadaniu Szpitala, a także wynik badania 
ankietowego przeprowadzonego przez NIK wśród pacjentek hospitalizowanych na 
Oddziale wskazuje, iż pacjentki w przeważającej mierze dobrze oceniają opiekę 
zapewnianą przez Szpital. 
 

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 wnioski: 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 
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1) Zapewnienie takiej lokalizacji Sali porodowej wykorzystywanej w 
przypadkach niepowodzeń położniczych, by kobiety doświadczające tych 
niepowodzeń nie były narażone na kontakt z żywo urodzonymi dziećmi. 

2) Podjęcie działań mających na celu zapewnienie opieki psychologa w 
Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym we wszystkie dni 
tygodnia, także w okresie długotrwałych absencji osób zatrudnionych na 
tym stanowisku. 

3) Wyeliminowanie przypadków realizacji świadczeń przez lekarzy bez 
wymaganego odpoczynku (w przypadku lekarzy zatrudnionych w ramach 
umowy o pracę) oraz rozważenie wyeliminowania takich przypadków w 
stosunku do lekarzy wykonujących świadczenia na podstawie umów 
cywilnoprawnych. 

4) Zapewnienie informowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rzeszowie o posiadanych zwłokach dziecka martwo urodzonego 
niezwłocznie po uzyskaniu oświadczenia osoby uprawnionej o rezygnacji z 
prawa. 

5) Uwzględnianie w kartach informacyjnych wypisu ze szpitala wszystkich 
procedur, jakim poddane były pacjentki Klinicznego Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego. 

 

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 Rzeszowie. 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 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 
Rzeszów, dnia   22    czerwca 2020 r. 
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