Katowice, dnia 9 stycznia 2019 r.
Nr kontroli ZDIII.9612.1.30.2018

W O J E W O DA Ś LĄ S K I

WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
1

2

I Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli
Zakres kontroli:

zgodność wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej1 i przepisami powiązanymi

Okres objęty kontrolą:

od 17 stycznia 2018 r. do 7 września 2018 r.

Podstawa prawna
do przeprowadzenia
kontroli:

Jednostka kontrolowana:

Kierownik jednostki
kontrolowanej:

Zespół kontrolerów
i nr upoważnienia:

Termin kontroli:

art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej2, zwanej w dalszej
części niniejszego wystąpienia pokontrolnego „ustawą”.
podmiot leczniczy pod firmą: Piekarskie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Szpitalnej 11,
wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem
24395-W-24, o numerach: KRS 0000351024, REGON 241542177 oraz NIP 4980248112
wykonująca działalność leczniczą w zakładach leczniczych zarejestrowanych pod tym
samym adresem:
 Szpital Miejski w Piekarach Śląskich pw. św. Łukasza – REGON 24154217700023,
 Szpital Miejski w Piekarach Śląskich pw. św. Łukasza Lecznictwo Ambulatoryjne –
REGON 24154217700030.
Odpowiedzialnym za prowadzenie podmiotu i uprawnionym do reprezentacji spółki
w okresie kontrolowanym był zarząd jednoosobowy; spółkę reprezentował wchodzący
w skład zarządu Zbigniew Żołnierczyk – Prezes Zarządu.
Anna Szewczyk, inspektor wojewódzki – kierownik zespołu kontrolerów na podstawie
upoważnienia do kontroli znak ZDV.0030.158.2018 z dnia 18 lipca 2018 r. wydanego
z upoważnienia Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach,
Katarzyna Rzepka, inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolerów na podstawie
upoważnienia do kontroli znak ZDV.0030.159.2018 z dnia 18 lipca 2018 r. wydanego
z upoważnienia Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach.
od 1 sierpnia 2018 r. do 7 września 2018 r.

II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności
Ocena ogólna:

1
2

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie pomimo
stwierdzonych nieprawidłowości.

tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.
Ibidem
3

Komórka wykonująca
zadania z zakresu
objętego kontrolą:

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

Osoby odpowiedzialne
za wykonywanie zadań
z danego zakresu kontroli
w przypadku stwierdzonych
nieprawidłowości:

podmiot leczniczy pod firmą: Piekarskie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Szpitalnej 11, zwany
w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym „podmiotem kontrolowanym”, wykonujący
działalność leczniczą w zakładach leczniczych pn. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich
pw. św. Łukasza oraz Szpital Miejski w Piekarach Śląskich pw. św. Łukasza Lecznictwo
Ambulatoryjne, prowadzonych pod tym samym adresem, wykonujący zadania z każdego
obszaru kontroli.
Ocena ogólna wynika z ocen cząstkowych obszarów objętych kontrolą.
Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak
ZDIII.9612.1.30.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. i podpisanym bez zastrzeżeń 10 grudnia
2018 r. przez Zbigniewa Żołnierczyka – Prezesa Zarządu podmiotu kontrolowanego
(wpływ do tut. Urzędu 13 grudnia 2018 r.).

Zarząd podmiotu kontrolowanego odpowiedzialny za wykonywanie zadań ze wszystkich
obszarów kontroli; osobą wchodzącą w skład zarządu był Zbigniew Żołnierczyk – Prezes
Zarządu.

III Oceny cząstkowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem ustaleń,
na których zostały oparte
A. Obszar kontroli:
Ocena cząstkowa
do danego obszaru:
Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

zgodność zapisów w regulaminie organizacyjnym i rejestrze z prowadzoną działalnością.
pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
Komórce organizacyjnej 068 pn. Transport sanitarny w POZ nadano kod resorowy
specjalności: 9250 zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane
w specjalistycznym środku transportu, funkcji ochrony zdrowia: HC.4.3.1. wyjazdowa
pomoc lekarska oraz dziedziny medycyny: 15 medycyna ratunkowa. Zgodnie z ustaleniami
dokonanymi w trakcie kontroli, w ramach ww. komórki organizacyjnej wykonywany był
wyłącznie transport sanitarny pacjentów, bez udzielania świadczeń specjalistycznych czy
ratujących życie przez personel medyczny. Wykonywanie usług transportu sanitarnego nie
jest wykonywaniem działalności leczniczej, tym samym ww. komórka organizacyjna nie
była komórką podlegającą wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą. Ponadto dla ww. komórki organizacyjnej w zakresie zabezpieczenia kadrowego
wskazano osoby nie wykonujące zawodów medycznych.
Powyższe stanowiło naruszenie dyspozycji zawartej w art. 107 ust. 1 ustawy3
w powiązaniu z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów

3

tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
4

wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie
dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru4.
W jednostce organizacyjnej pn. Szpital Miejski – Poradnie i Pracownie (ul. Szpitalna 11,
41-940 Piekary Śląskie) nie funkcjonowała wpisana do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą komórka organizacyjna 013 – Poradnia chorób piersi (specjalność:
1458 poradnia profilaktyki chorób piersi, funkcja: HC.1.3.3 leczenie ambulatoryjne
specjalistyczne, dziedzina: 05 chirurgia ogólna).
Stwierdzono niezgodność stanu faktycznego odnośnie struktury organizacyjnej,
co stanowiło naruszenie zapisów art. 107 ust. 1 ustawy5.
Stwierdzono niezgodność liczby łóżek wpisanej w rejestrze podmiotów wykonujących
działalność ze stanem faktycznym zastanym w trakcie wizytacji w niżej ujętych oddziałach
szpitalnych:
1. Oddział chirurgii ogólnej i endokrynologicznej (003) – zarejestrowano 30 łóżek, w tym
1 łóżko intensywnej opieki medycznej; w trakcie oględzin w dniu 6 sierpnia 2018 r.
stwierdzono 30 łóżek (w tym 2 intensywnej opieki medycznej);
2. Oddział ginekologiczno-położniczy z blokiem porodowym (004) – zarejestrowano
30 łóżek, w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej; w trakcie oględzin w dniu
6 sierpnia 2018 r. stwierdzono 31 łóżek (w tym 1 intensywnej opieki medycznej);
3. Oddział noworodkowy (005) – zarejestrowano 17 łóżek, w tym 12 łóżek dla noworodków
i 5 inkubatorów; w trakcie oględzin w dniu 6 sierpnia 2018 r. stwierdzono 18 łóżek,
w tym 8 inkubatorów i 10 łóżeczek/miejsc dla noworodków;
4. Oddział endokrynologiczny (092) – zarejestrowano 12 łóżek; w trakcie oględzin w dniu
3 sierpnia 2018 r. stwierdzono 14 łóżek (w tym 1 intensywnej opieki medycznej).
Powyższa nieprawidłowość stanowiła naruszenie zapisów art. 107 ust. 1 ustawy6
w powiązaniu z § 7 ust. 1 pkt 13) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września
2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie
dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru7.
17 grudnia 2018 r. w imieniu kontrolowanego podmiotu został złożony wniosek o wpis
zmian w rejestrze, w którym m. in. zawnioskowano o:
 zmianę liczby łóżek w Oddziale chirurgii ogólnej i endokrynologicznej (003), zgodnie
z ustaleniami dokonanymi w trakcie kontroli,
 wykreślenie z rejestru komórki organizacyjnej, tj. Poradni chorób piersi (013); jako datę
zakończenia działalności ww. komórki organizacyjnej wskazano 31 lipca 2018 r.,
 zmianę liczby łóżek w Oddziale wewnętrznym z intensywnym nadzorem
kardiologicznym (001), Oddziale ginekologiczno-położniczym w blokiem porodowym
(004), Oddziale geriatrycznym (091), Oddziale endokrynologicznym (092).
Powyższa nieprawidłowość w związku z przekroczeniem ustawowo określonego terminu
na zgłoszenie zmiany danych objętych rejestrem stanowiła naruszenie zapisów art. 107
tekst jedn. z 2014 r., Dz. U. poz. 325, ze zm.
tekst jedn. z 2018 r., Dz. U. poz. 2190, ze zm.
6 Ibidem
7 tekst jedn. z 2014 r., Dz. U. poz. 325, ze zm.
4
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ustawy8 w powiązaniu z § 7 ust. 1 pkt 12) i 13) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu
postępowania w sprawie dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego
rejestru9.
B. Obszar kontroli:

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:
Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

posiadanie pomieszczeń odpowiadających wymaganiom odpowiednim do wykonywanej
działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, posiadanie
tytułu prawnego do pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne,
wizytacja pomieszczeń zakładu leczniczego.
pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
Celem potwierdzenia spełnienia warunku wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 1) w powiązaniu
z art. 22 ustawy10 w trakcie kontroli stwierdzono poniższe.
W aktach rejestrowych podmiotu kontrolowanego znajdowały się kopie / egzemplarze
dokumentów wydawanych przez organy sanitarne:
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny:
 decyzja znak NS/HKiŚ-4514-64/11 z 12 października 2011 r. stwierdzająca wyrażenie
zgody na zawarte w przedstawionym programie dostosowania czasowe odstępstwa
i opiniująca przedłożony program dostosowania pozytywnie (w załączeniu program
dostosowania z 10 października 2011 r.);
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu:
 decyzja znak NS/E//4512-30/2011 z 4 października 2011 r. o nie spełnianiu przez
pomieszczenia i urządzenia warunków określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 2 lutego 2011 r., w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej11;
negatywnie zaopiniowane zostały pomieszczenia i urządzenia m. in. komórek
organizacyjnych pod adresem przy ul. Szpitalnej 11 w Piekarach Śląskich (aktualnie
funkcjonujące): Oddział Wewnętrzny, Oddział Chirurgiczny, Oddział GinekologicznoPołożniczy, Oddział Endokrynologiczny, Oddział Geriatryczny, Izba Przyjęć, Poradnia
Chirurgii Dziecięcej, blok porodowy – sala cięć cesarskich, Oddział noworodkowy, Blok
Operacyjny, Pracownia endoskopowa oraz pod adresem przy ul. Piłsudskiego 5
w Piekarach Śląskich (aktualnie funkcjonujące): Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia
chirurgii ogólnej, Poradnia ginekologiczno-położnicza, Punkt szczepień;
 decyzja znak NS/HKiŚ/4512-60/12 z 5 października 2012 r. o spełnianiu przez
pomieszczenia i urządzenia warunków określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą12; zaopiniowane zostały pomieszczenia i urządzenia Podstawowej Opieki

tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 325, ze zm.
10 tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
11 Dz. U. z 2011 r. Nr 31, poz. 158
12 Dz. U. z 2012 r. poz. 739
8
9
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zdrowotnej: nocny i świąteczny gabinet lekarza POZ oraz gabinet zabiegowy
(ul. Szpitalna 11 w Piekarach Śląskich);
 decyzja znak NS/HKiŚ/4512-27/13 z 15 lipca 2013 r. o:
 spełnianiu przez pomieszczenia i urządzenia warunków określonych rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą13; zaopiniowane zostały pomieszczenia i urządzenia m. in. komórek
organizacyjnych pod adresem przy ul. Szpitalnej 11 (aktualnie funkcjonujące): dwa
Gabinety diagnostyczno-zabiegowe;
 nie spełnianiu przez pomieszczenia i urządzenia warunków określonych
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r., w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą14; zaopiniowane zostały pomieszczenia
i urządzenia m. in. komórek organizacyjnych pod adresem przy ul. Szpitalnej 11
w Piekarach Śląskich (aktualnie funkcjonujące): Poradnia proktologiczna, Poradnia
psychologiczna, dwa Gabinety diagnostyczno-zabiegowe;
 decyzja znak NS.E/4512-5-349/14 z 10 lutego 2014 r. o nie spełnianiu przez
pomieszczenia i urządzenia warunków określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą15; zaopiniowane zostały pomieszczenia i urządzenia Oddziału Chirurgii
Ogólnej i Endokrynologicznej (ul. Szpitalna 11 w Piekarach Śląskich) oraz Dziennego
Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej (20 miejsc).
Z dniem 15 lipca 2016 r. na mocy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw16 został uchylony art. 100 ust. 5
ustawy17 odnośnie wydawania opinii przez właściwy organ Państwowej Inspekcji
Sanitarnej potwierdzającej spełnienie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy18
w drodze decyzji administracyjnej.
W aktach rejestrowych stwierdzono brak decyzji właściwego organu Państwowej Inspekcji
Sanitarnej dot. realizacji programu dostosowania w określonym w art. 207 ust. 1 ustawy19
terminie (do dnia 31 grudnia 2017 r.) lub stwierdzającej spełnianie przez pomieszczenia
i urządzenia warunków określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca
2012 r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą20.
Dodatkowo ustalono, iż do organu rejestrowego nie wpłynęło od organu Państwowej
Inspekcji Sanitarnej postanowienie o wpływie niespełniania wymagań, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy21, na bezpieczeństwo pacjentów.

Dz. U. z 2012 r. poz. 739
Ibidem
15 Ibidem
16 Dz. U. z 2016 r. poz. 960
17 tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 2190, ze zm.
18 Ibidem
19 Ibidem
20 Dz. U. z 2011 r. poz. 739
21 tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 2190, ze zm.
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14
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W związku z powyższym wystosowano pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bytomiu z zapytaniem, czy zgodnie z dyspozycją ujętą w art. 207 ust. 3
ustawy22 podmiot kontrolowany złożył do ww. organu wniosek o wydanie takiej opinii.
W odpowiedzi organ kontroli uzyskał pismo znak NS.E/0651-7/18 z dnia 13 lipca 2018 r.,
w treści którego wskazano, iż kontrolowany podmiot nie wystąpił o wydanie opinii o wpływie
niespełnienia wymagań na bezpieczeństwo pacjentów.
W trakcie kontroli kontrolującym przedstawiono kopie dokumentów, m. in.:
 protokół kontroli Nr 89/1202/NS.ZNS/2016 z 7 czerwca 2016 r., której zakresem
przedmiotowym był: „odbiór budynku Szpitala Miejskiego w myśl art. 56 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) Prawo budowlane oraz art. 3 pkt. 3
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r., poz.1412)”,
 opinia sanitarna Nr ZNS/526-98-202/16 z 15 czerwca 2016 r. wydana przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu stwierdzającą zgodność
wykonania przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich
przy ul. Szpitalnej 11 wraz z niezbędną infrastrukturą, adaptacją budynków do nowych
funkcji i wyburzeniami – etap I w zakresie sieci zewnętrznych i rozbiórki etap 1 oraz etap
II w zakresie budowy budynku projektowanego BN (z wyłączeniem pomieszczeń
diagnostyki obrazowej), przebudowy sieci zewnętrznych, budowy stacji transformatorowej
i budowy wejścia do Izby Przyjęć budynku Nr 3” z projektem budowlanym i nie wnosi
sprzeciwu w związku z zakończeniem budowy i zamiarem przystąpienia do jego
użytkowania,
 decyzja Nr 3/2018 z 15 stycznia 2018 r. wydana przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Piekarach Śląskich, w której udzielił pozwolenia na użytkowanie
rozbudowanej części Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich wraz z niezbędną
infrastrukturą (w tym budynku stacji transformatorowej) przy ul. Szpitalnej 11 (…),
 pismo podmiotu kontrolowanego znak L. dz. PCM/9263/2018 z 31 sierpnia 2018 r.
wystosowane do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Bytomiu o wydanie opinii
w zakresie „niedostosowania do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (…). Dodatkowo informujemy,
że w trakcie podpisywania jest umowa pomiędzy Urzędem Miasta właścicielem spółki
a Urzędem Wojewódzkim w Katowicach w zakresie dofinansowania budowy centralnej
sterylizacji. W przygotowaniu jest dokumentacja przetargowa, która zostanie uruchomiona
po zabezpieczeniu stosownych środków na realizację I etapu wykonania centralnej
sterylizacji”.
5 października 2018 r. do organu rejestrowego wpłynęło Postanowienie Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu znak NS.E/4514-11-78/18 z dnia
2 października 2018 r. w treści którego postanowił, że: „brak spełnienia wymagań,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
przez Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. ul. Szpitalna 11, 41-940 Piekary Śląskie
w zakresie: Centralna sterylizatornia może mieć wpływ na bezpieczeństwo pacjentów.”

22

tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.
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Wskazał jednocześnie, iż: „W ocenie organu niespełnienie powyższych wymagań może
mieć znaczny wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, albowiem niezależnie od wdrożonych
rozwiązań zastępczych minimalizujących ryzyko wystąpienia zdarzenia związanego
z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych mogącego mieć wpływ na bezpieczeństwo
pacjenta, odstępstwo dotyczące sterylizatorni stanowi główny obszar o znacznym wpływie
na bezpieczeństwo pacjentów.”
Uwzględniając powyższe oraz zakres udzielanych przez podmiot kontrolowany
świadczeń zdrowotnych a także interes społeczny organ kontroli odstąpił od wydania
oceny negatywnej w powyższym zakresie.
C. Obszar kontroli:

stosowanie wyrobów medycznych, wykorzystywanych w procesie udzielania świadczeń
zdrowotnych odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych.

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

pozytywna.

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w danym obszarze.

D. Obszar kontroli:

zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

23
24

W trakcie kontroli stwierdzono, iż funkcję pielęgniarki epidemiologicznej zakładu
leczniczego Szpital Miejski w Piekarach Śląskich pw. św. Łukasza pełniła w ramach 0,7
etatu specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, będąca równocześnie
zatrudniona w ramach 0,3 etatu na stanowisku Naczelnej Pielęgniarki, ujęta w pkt. 2 i 3
Szczegółowego wykazu osób wykonujących zawód medyczny oraz udzielających
świadczeń zdrowotnych w Piekarskim Centrum Medycznym spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością (jednostka organizacyjna 01 Szpital).
Stanowisko specjalisty ds. epidemiologii w szpitalu wymagane jest na podstawie w art.15
ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi23, jednak łączenie przez wskazaną osobę dwóch funkcji: specjalisty ds.
epidemiologii oraz Naczelnej Pielęgniarki może być uznane za nieprawidłowość.
Powyższe przyjmując kryteria czasowe, było naruszeniem warunku art. 15 ust. 1 pkt 2)
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi24. Zapis ustawowy o treści: „pielęgniarka lub położna jako specjalista do spraw
epidemiologii lub higieny i epidemiologii, w liczbie nie mniejszej niż 1 na 200 łóżek
szpitalnych” oznacza nie tylko wskaźnik ilościowy ale również czasowy (jedna osoba
w zakresie pełnego etatowego czasu pracy).

tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 151, ze zm.
Ibidem
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Dodatkowo, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi25 osoba kierująca pracą pielęgniarek
w szpitalu (tu: Naczelna Pielęgniarka) wchodziła w skład komitetu kontroli zakażeń
szpitalnych. Jednym z zadań komitetu jest ocena wyników kontroli wewnętrznej
przedstawianych przez zespół kontroli zakażeń szpitalnych.
Wobec powyższego jednoczesne pełnienie dwóch funkcji: członka zespołu kontrolującego
i komitetu oceniającego prace zespołu kontrolującego może narażać podmiot
kontrolowany na zarzut braku rzetelności i obiektywizmu działających w jego strukturach
organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo epidemiologiczne.
Powyższa nieprawidłowość stanowiła naruszenie zapisów art. 17 ust. 1 pkt 3) ustawy26
w powiązaniu z art. 15 ust. 1 pkt 2) i art. 15 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi27.
E. Obszar kontroli:

spełnienie obowiązku zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej.

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

pozytywna.

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w danym obszarze.

F. Obszar kontroli:
Ocena cząstkowa
do danego obszaru:
Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

dokumentacja organizacyjna podmiotu leczniczego.
pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
Struktura organizacyjna (ujęto komórkę organizacyjną pn. Poradnia chorób piersi (013),
która nie funkcjonowała) oraz zadania i zakres (wskazanie badań laboratoryjnych, które
realizuje podmiot zewnętrzny na podstawie zawartej umowy), ujęte w Regulaminie
Organizacyjnym podmiotu kontrolowanego były niezgodne ze stanem faktycznym
oraz z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
W Załączniku nr 11 – Cennik opłat nr 11 za różne usługi (niemedyczne) ujęto zapis o cenie
brutto za udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej niezgodnie z zapisami
art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta28.
W ww. cenniku zostały również określone opłaty za przesyłanie dokumentacji medycznej
drogą pocztową. Zgodnie z uzasadnieniem do wyroku NSA z 9 maja 2017 r. sygn. akt II
OSK 311/17, opłaty za udostępnienie dokumentacji określone w art. 28 ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta29 są maksymalne, więc
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie może do tych opłat doliczać dodatkowych
opłat. Koszty udostępnienia dokumentacji medycznej są wliczone w te opłaty.

tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 151, ze zm.
tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
27 tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 151, ze zm.
28 tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, ze zm.
29 Ibidem
25
26
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Stwierdzono, iż w Regulaminie Organizacyjnym nie został ujęty zapis dot. wysokości opłat
za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny (…), do czego
podmiot kontrolowany, na podstawie zapisów art. 24 ust. 4 ustawy30, był zobowiązany
w związku z udzielaniem stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych.
Powyższe nieprawidłowości stanowiły naruszenie zapisów art. 24 ust. 1 pkt 2), 3), 4), 9)
i 11) ustawy31.
22 listopada 2018 r. stwierdzono, że na stronie internetowej podmiotu kontrolowanego
udostępniony cennik usług medycznych i innych (w tym wysokości opłat za udostępnianie
dokumentacji medycznej) został zaktualizowany i wysokości opłat za udostępnienie
dokumentacji medycznej zostały ustalone zgodnie z zapisami art. 28 ust. 4 ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta32.
9 stycznia 2019 r. stwierdzono, że informacja dot. opłat za przesyłanie dokumentacji
medycznej drogą pocztową nadal była ujęta.
Nawiązując do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej33 w świetle art. 13 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta34 w zapisach
regulaminu organizacyjnego zasadne jest wskazanie lekarza lub lekarzy upoważnionych
przez podmiot kontrolowany do udzielania informacji, o których mowa w powyższych
artykułach.
W księdze rejestrowej wpisano adres strony internetowej www.szpital.piekary.pl jako
dane rejestrowe. Strona internetowa (stan na dzień 9 stycznia 2019 r.) z wymaganych
zawierała informacje dot. rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu
udzielanych świadczeń zdrowotnych. Na stronie zamieszczono informacje dot. cennika
usług medycznych i innych (w tym wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji
medycznej), jednak dostęp do tych informacji był ograniczony, tzn. na stronie głównej ani
w żadnej zakładce nie było bezpośredniego dostępu do wskazanych informacji, dopiero
po wpisaniu w wyszukiwarce hasła „cennik” pojawiał się stosowny odnośnik.
Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy35 w powiązaniu z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług36 wskazane informacje są podstawowymi dla
pacjentów i powinny być uwidocznione na stronie internetowej w sposób jednoznaczny
i niebudzący wątpliwości.
Podmiot był zobowiązany do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.
Na przedmiotowej stronie BIP kontrolowanego podmiotu nie udostępniono żadnych
z wymaganych przepisami informacji.
Brak prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej przez kontrolowany podmiot,
zobowiązany do jego prowadzenia na mocy art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
Ibidem
32 tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, ze zm.
33 tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, ze zm.
34 tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, ze zm.
35 tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
36 tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830, ze zm.
30
31
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o dostępie do informacji publicznej37 może być rozpatrywany w kategoriach
odpowiedzialności karnej, ewentualnie niewypełnienia obowiązków pracowniczych lub
kontraktowych przez osoby zobowiązane do prowadzenia BIP. Odpowiedzialność za brak
prowadzenia BIP ponosił kierownik kontrolowanego podmiotu, chyba, że upoważnił on do
tego inną osobę, względnie za udostępnienie informacji odpowiada inna osoba zajmująca
się tym służbowo.
Powyższe nieprawidłowości stanowiły naruszenie zapisów art. 24 ust. 2 ustawy38
w powiązaniu z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towarów i usług39 i z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej40.
IV Uwagi i zalecenia pokontrolne
Uwagi:

Zgodnie z zapisami art. 107 ust. 1 ustawy41 podmiot kontrolowany obowiązany jest
zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem
w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zalecenia pokontrolne:

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi zalecam:
1. Zapewnić obsadę personelu medycznego w komórce organizacyjnej pn. Transport
sanitarny w POZ (068) w przypadku rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych
albo
dokonać zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
poprzez je wykreślenie, celem usunięcia nieprawidłowości stanowiącej naruszenie
dyspozycji zawartej w art. 107 ust. 1 ustawy42 w powiązaniu z § 7 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych
objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie dokonywania wpisów, zmian
w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru43.
2. Dokonać aktualizacji liczby łóżek w rejestrze podmiotów wykonujących działalność
leczniczą zgodnie ze wskazaniami art. 107 ust. 1 ustawy44
albo
dostosować stan faktyczny do wpisanego w powyższym rejestrze w Oddziale
ginekologiczno-położniczym z blokiem porodowym (004), Oddziale noworodkowym
(005) i Oddziale endokrynologicznym (092), w celu usunięcia nieprawidłowości
stanowiącej naruszenie zapisów art. 107 ust. 1 ustawy45 w powiązaniu z § 7 ust. 1 pkt
13) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie
szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących

tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm.
tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
39 tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 ze zm.
40 tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm.
41 tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
42 Ibidem
43 tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 325, ze zm.
44 tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
45 Ibidem
37
38
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działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie dokonywania
wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru46.
3. Zaktualizować strukturę stanowiskową, w szczególności właściwie osadzić w strukturze
organizacyjnej stanowisko Naczelnej Pielęgniarki oraz stanowisko pielęgniarki
specjalisty do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii wraz ze wskazaniem ich
kompetencji i zakresów obowiązków w celu dostosowania się podmiotu
kontrolowanego do zapisów art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy47 w powiązaniu z art. 15 ust. 1
pkt 2) i art. 15 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi48.
Wobec faktu wykonywania pracy na stanowiskach Naczelnej Pielęgniarki i specjalisty
ds. epidemiologii przez jedną osobę w ramach etatu, należy rozgraniczyć wskazane
stanowiska i zatrudnić pielęgniarkę pełniącą funkcję wyłącznie specjalisty
ds. epidemiologii, zgodnie z zasadami ustawowymi.
4. Dokonać aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego w zakresie struktury organizacyjnej,
zadań i zakresu udzielanych świadczeń, określenia wysokości opłaty za udostępnienie
dokumentacji medycznej (ewentualnie z uwzględnieniem możliwości jej przesyłania
drogą pocztową bez dodatkowych kosztów), określenia wysokości opłaty za
przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny (…), zgodnie ze
stanem faktycznym w celu usunięcia nieprawidłowości stanowiących naruszenie art. 24
ust. 1 pkt 2), 3), 4), 9) i 11) ustawy49.
Informacja dot. opłat za przesyłanie dokumentacji medycznej drogą pocztową powinna
zostać zaktualizowana zgodnie z wymogami ustawowymi.
Nawiązując do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej50 w świetle art. 13 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 1)
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta51
w zapisach regulaminu organizacyjnego zasadne jest wskazanie lekarza lub lekarzy
upoważnionych przez podmiot kontrolowany do udzielania informacji, o których mowa
w powyższych artykułach.
Zaktualizowany regulamin organizacyjny należy przedstawić organowi kontroli.
5. Dostosować stronę internetową podmiotu kontrolowanego w ten sposób, by informacje,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4), 9), 11) i 12) ustawy52 były dla pacjentów
korzystających ze strony widoczne i łatwo dostępne, celem usunięcia nieprawidłowości
stanowiącej naruszenie zapisów art. 24 ust. 2 ustawy53 w powiązaniu z art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług54.

tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 325, ze zm.
tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190, ze zm.
48 tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 151, ze zm.
49 tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190, ze zm.
50 tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 999, ze zm.
51 tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318, ze zm.
52 tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
53 Ibidem
54 tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1830, ze zm.
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Należy rozpocząć prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej kontrolowanego
podmiotu albo zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej55
uzupełnić stronę internetową kontrolowanego podmiotu tak, by spełniała wszystkie
wymogi stosownej ustawy i rozporządzeń dot. dostępu do informacji publicznej, celem
usunięcia naruszenie zapisów art. 24 ust. 2 ustawy56 w powiązaniu z art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej57.
V Pouczenie
Oczekuję w terminie 14 dni przedstawienia przez zarząd kontrolowanego podmiotu, informacji o sposobie
wykonania zaleceń nr 1 i 2 bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich
działań.
Oczekuję w terminie 30 dni przedstawienia przez zarząd kontrolowanego podmiotu, informacji o sposobie
wykonania zaleceń nr 3, 4 i 5 bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich
działań.
Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych skutkować będzie wszczęciem procedury przewidzianej
w art. 108 ust. 2 pkt 4) ustawy58.
Otrzymują:
1. Zbigniew Żołnierczyk – Prezes Zarządu
Piekarskie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Szpitalna 11
41-940 Piekary Śląskie
Do wiadomości:
1. Rada Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie;
2. Wydział Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;
3. Oddział do Spraw Organizacji Ochrony Zdrowia Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;
4. a/a.

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
/-/ Jolanta Pietrzak-Wolny
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia
…............................................
(podpis kierownika komórki ds. kontroli)

Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68
tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
57 tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm.
58 tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
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