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I. Dane identyfikacyjne 
Szpital Uniwersytecki w Krakowie1 ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków 

 

Marcin Jędrychowski, Dyrektor Szpitala od 1 marca 2019 r.2 

 

Działania podejmowane przez Dyrektora Szpitala na rzecz ochrony zdrowia 
publicznego przed chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi. 

 

Lata 2018-2020 (do dnia 29 maja 2020 r.), z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed lub po tym okresie. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

Waldemar Góra, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/34/2020 z 31 stycznia 2020 r.  

Katarzyna Kozieł, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/59/2020 z 17 lutego 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-3) 

 

                                                      
1 Zwany dalej „Szpitalem”. Pełna nazwa Szpitala brzmi: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 
Uniwersytecki w Krakowie.  
2 Wcześniej, w okresie od 13 kwietnia 2018 r. do 29 lutego 2019 r. Marcin Jędrychowski pełnił obowiązki 
Dyrektora. Przed nim, do 27 marca 2018 r. stanowisko Dyrektora zajmowała Barbara Bulanowska. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności5 

Pandemia wywołana przez koronawirus SARS-CoV-2 jest ogólnoświatowym 
zjawiskiem o bezprecedensowym charakterze ze względu na dynamikę i zasięg 
geograficzny zakażeń. Dlatego też dotychczas istniejące procedury i zasoby, 
którymi dysponował system opieki zdrowotnej i organy Państwa okazały się 
niewystarczające. 

W Szpitalnym Oddziale Chorób Zakaźnych spełnione zostały wymogi określone  
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą6. Także pomieszczenia SOR odpowiadały  
warunkom nałożonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego7.  

Jednak Szpital Uniwersytecki do 20 marca 2020 r.8 nie był przygotowany na taką 
skalę działań w warunkach pandemii spowodowanej przez masowe zakażenia 
koronawirusem SARS-CoV-2. Opracowane i stosowane w tej jednostce procedury 
zapobiegające zakażeniom i chorobom zakaźnym, także procedury postępowania 
w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby wysoce zakaźnej i szczególnie 
niebezpiecznej oraz wyposażenie służyć miały bowiem reagowaniu na zagrożenia  
o znacznie mniejszej skali i dynamice. 

Zasób środków ochrony osobistej, będący w dyspozycji Szpitala w styczniu oraz 
lutym 2020 r., pozwalał na odpowiednie zabezpieczenie pracowników w razie 
wystąpienia jednostkowych przypadków zakażeń. Nie było jednak wystarczającej 
ilości środków do ochrony wszystkich pracowników Szpitala przed zakażeniem 
koronawirusem9.  

Szpital nie wywiązał się z obowiązku zapoznania z procedurami reagowania na 
podejrzenie lub rozpoznanie chorób zakaźnych wszystkich pracowników Oddziału 
Chorób Zakaźnych i SOR10. Brak wiedzy na temat bieżących procedur może mieć 
wpływ na jakość świadczeń udzielanych przez personel Szpitala i bezpieczeństwo 
samych pracowników. 

 

 

 

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

opisowej. 
5 W związku z wystąpieniem w 2020 r. dodatkowej choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej koronawirusem 
SARS-CoV-2 ocena dokonana przez NIK dotyczyła w szczególności postępowania w sytuacji wystąpienia tej 
choroby zakaźnej. 
6 Dz. U. poz. 595, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia”. 
7 Dz. U. poz. 1213, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie SOR”, ponadto znajdująca się w OCHZ izolatka 
(Boks Meltzera), zapewniała środki hermetyczności, wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  
22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz 
ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynnik. 
8 Jako datę graniczną przygotowania do działań przyjęto dzień 20 marca 2020 r. tj. dzień ogłoszenia przez 
Ministra Zdrowia w rozporządzeniu stanu epidemii. Dz. U. poz. 491. 
9 Na dzień 31 stycznia 2020 r. Szpital miał 10 700 masek, a średnie dzienne zużycie masek w kwietniu, podczas 
epidemii COVID-19, wynosiło 7 241. 
10 Spośród 166  pracowników Oddziału chorób Zakaźnych i SOR w OCHZ z obydwiema edycjami Procedury nie 
zapoznało się 21 i 45 osób (łącznie - 66 osób), natomiast w SOR z tymi procedurami nie zapoznało się 
odpowiednio 52 i 59 osób (łącznie -111 osób). 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Podejmowane działania zapobiegające rozprzestrzenianiu 
się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce 
zakaźnych 
1. W latach 2018-2019, w Szpitalu stosowano Procedurę postępowania 
w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej o wysokim stopniu 
zaraźliwości11, opracowaną na podstawie przepisów  uozz, ustawy z dnia 8 września 
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym12 oraz Wojewódzkiego planu 
działania na wypadek wystąpienia epidemii. Procedura służyła zapewnieniu 
odpowiedniego postępowania w przypadku np.:  
− podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej o wysokim stopniu zaraźliwości  

u pacjentów przebywających w Szpitalu oraz u pacjentów spoza Szpitala, 
− przyjęcia do Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych Szpitala13pacjenta 

z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby zakaźnej o wysokim stopniu 
zaraźliwości, 

− przyjęcia pacjenta z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby zakaźnej 
o niewysokim stopniu zaraźliwości, 

− diagnostyki w kierunku wybranych IDHC14, 
− wejścia i wyjścia personelu medycznego oraz sprzątającego do izolatki 

stanowiącej miejsce przebywania osób zagrożonych ciężkimi chorobami 
zakaźnymi, tzw. Boksu Meltzera, 

− wystąpienia plam organicznych i z odpadów medycznych, 
− żywienia pacjenta z chorobą zakaźną o wysokim stopniu zaraźliwości, 
− zapewnienia utrzymania czystości z dezynfekcją w obrębie boksu-izolatki  

i w pozostałych pomieszczeniach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii15,  

− zapewnienia generalnej dezynfekcji pomieszczeń po wypisie lub zgonie 
pacjenta z zakażeniem chorobą zakaźną o wysokim stopniu zaraźliwości. 

W załącznikach do Procedury przedstawiono wykaz chorób zakaźnych o wysokim 
stopniu zaraźliwości16, a także algorytmy postępowania w przypadku podejrzenia lub 
rozpoznania choroby zakaźnej o wysokim stopniu zaraźliwości u pacjentów 
przebywających w Szpitalu oraz u pacjentów spoza Szpitala. 

(akta kontroli str. 7-18) 

Procedura ta została zaktualizowana 18 lutego 2020 r.17, tj. w toku niniejszej kontroli 
NIK18. Uaktualniono w niej wykaz chorób zakaźnych o wysokim stopniu zaraźliwości, 
dodając zakażenia układu oddechowego, wymieniając wśród powodujących 
je patogenów koronawirusy: MERS, SARS i SARS-CoV-2. 

 

 

                                                      
11 Procedura P-M-27 z 14 czerwca 2016 r. 
12 Dz. U. z 2020 r. poz. 882, zwana dalej „ustawą o PRM”.  
13 Zwanego dalej „Oddziałem Chorób Zakaźnych” lub „OCHZ”. 
14 IDHC - Infectious Diseases of High Consequences, tj. choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne. 
15 Zwanego dalej „OAiIT”. 
16 W załączniku tym wykazano jednostki chorobowe (wąglik, dżuma, ospa prawdziwa, tularemia, cholera, 
gruźlica wywołana prątkami o oporności XDR, wysoce patogenna grypa ptasia, gorączki krwotoczne) oraz 
odpowiadające im patogeny. 
17 Procedurą P-MD-27, wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora nr 47/2020-M-O z 18 lutego 2020 r. 
18 Czynności kontrolne prowadzono w okresie od 4 lutego 2020 r. do 25 maja 2020 r.  

OBSZAR 
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faktycznego 
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W Procedurze tej, jako dokumenty powiązane, wskazano obowiązujące wcześniej: 

− procedurę pt. Postępowanie w przypadku izolacji pacjenta, 
− procedurę pt. Zgłaszanie zakażeń i chorób zakaźnych do Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, 
− procedurę pt. Postępowanie w przypadku zanieczyszczenia powierzchni krwią, 

wydalinami lub wydzielinami, 
− instrukcję pt. Zakładanie i zdejmowanie kombinezonu ochronnego. 

(akta kontroli str. 19-36) 

2. W Szpitalu obowiązywała również Procedura postępowania w razie 
występowania masowych zachorowań na choroby zakaźne19, w której opisano  
m.in. sposób postępowania personelu Szpitala z pacjentami oraz sposób izolacji 
pacjentów, a także określono miejsce przekazywania pacjentów w przypadku braku 
miejsc na Oddziale Chorób Zakaźnych. Powołany w tej Procedurze sposób 
pobierania, przechowywania i transportu materiałów do badań mikrobiologicznych, 
został określony w osobnych procedurach pt.: Pobieranie i przechowywanie 
materiałów do mikrobiologicznych badań laboratoryjnych20 oraz Transport 
materiałów do mikrobiologicznych badań laboratoryjnych21. 

(akta kontroli str. 37-44, 535-570) 

3. W Szpitalu obowiązywała również Procedura postępowania w przypadku 
podejrzenia lub rozpoznania gorączki krwotocznej Ebola22, a także ogólne procedury 
(tzw. Księgi procedur) dotyczące zapobiegania szerzeniu się zakażeń szpitalnych23, 
wśród których znajdowały się procedury dotyczące: 

− monitorowania, rejestracji i raportowania czynników alarmowych (w księdze 
 pn. Zakażenia), 

− postępowania w przypadku izolacji pacjenta (Zakażenia), 
− zgłaszania chorób zakaźnych (Zakażenia), 
− postępowania w przypadku zanieczyszczenia powierzchni krwią, wydalinami  

lub wydzielinami (w księdze pn. Higiena), 
− mycia oraz manualnej dezynfekcji sprzętu i narzędzi chirurgicznych (w księdze 

pn. Sterylizacja), 
− postępowania z odpadami medycznymi, niebezpiecznymi i innymi niż 

niebezpieczne oraz komunalnymi. 
(akta kontroli str. 45-526) 

4. Zasady przygotowania i wykorzystania sprzętu medycznego w Szpitalu, zostały 
zawarte w Księdze procedur pielęgniarskich pn. Sterylizacja, w której zamieszczono 
m.in. procedury: 
− mycia narzędzi chirurgicznych i wielorazowych wyrobów medycznych 

w urządzeniach myjąco-dezynfekujących, 
− manualnej dezynfekcji i mycia sprzętu i narzędzi chirurgicznych, 
− zasad przechowywania wysterylizowanego materiału. 
 

                                                      
19Procedura P-M-05 z 2 kwietnia 2012 r. Procedura ta została zaktualizowana 28 października 2019 r. procedurą 
o numerze P-MD-05. 
20 SOP-ZDS-0-17 z 28 sierpnia 2016 r. oraz SOP-ZD-21 z 6 czerwca 2019 r. 
21 Procedura SOP-M-ZDBiM-18 z 6 października 2016 r., P-M-ZM-03 z 1 lutego 2017 r. oraz SOP-ZD-22 
z 6 czerwca 2019 r. 
22 Procedura SOP-M-OKCHZ-01 z 4 października 2014 r. Procedura ta przestała obowiązywać w momencie 
wejścia w życie procedury P-MD-27, tj. 18 lutego 2020 r. 
23 Księgi Procedur pn. „Zakażenia” (wydania z października 2016 r. oraz listopada 2019 r.), „Higiena” (wydania 
z października 2016 r. oraz września 2019 r.) oraz „Sterylizacja” (wydanie z grudnia 2018 r.). 
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Zasady odpowiedniego przygotowania personelu Szpitala zawarto w Księdze 
Procedur pn. Higiena, w której zamieszczono m.in. procedury: 
− przygotowania do pracy personelu medycznego i pomocniczego, 
− postępowania ze środkami ochrony indywidualnej,  
− zakładania i bezpiecznego zdejmowania rękawic medycznych niesterylnych 

jednorazowego użycia. 

 (akta kontroli str. 261-458) 

5. Sposób rejestracji i obsługi pacjenta w SOR został opracowany w procedurze  
pn. Rejestracja i obsługa pacjenta w SOR24, w której zapisano, że w przypadku 
pacjentów z podejrzeniem choroby zakaźnej o wysokim stopniu zaraźliwości, 
przyjęcie pacjenta do Szpitala może nastąpić z pominięciem SOR i w takim 
przypadku, przy przyjęciu obowiązuje procedura P-M-27 pn. Postępowanie 
w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej o wysokim stopniu 
zaraźliwości, opisana w punkcie 1. niniejszego wystąpienia.  

 (akta kontroli str. 527-534) 

6. W Szpitalu opracowano także procedury mające na celu zapobieganie szerzeniu 
się zakażeń i chorób zakaźnych, obejmujące działania wymienione w art. 11  
ust. 2 uozz, np.:  

− dokonywanie przez lekarza przy przyjęciu pacjenta do Szpitala oceny ryzyka 
wystąpienia zakażenia chorobami wysoce zakaźnymi i szczególnie 
niebezpiecznymi, którą opisano w procedurze Monitorowanie i rejestracja 
zakażeń szpitalnych – ocena ryzyka zakażenia25,  

− monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych, które opisano w ww. procedurze Monitorowanie 
i rejestracja zakażeń szpitalnych oraz w Zarządzeniu Dyrektora w sprawie 
Indywidualnych Kart Rejestracji Czynników Alarmowych26, 

− postępowanie ze środkami ochrony indywidualnej27, takimi jak czepki, okulary 
ochronne, gogle, przyłbice, maski ochronne, fartuchy ochronne i rękawice 
medyczne. 

(akta kontroli str. 127-259, 334-403, 571-574) 

7. W dniu 6 marca 2020 r., w Szpitalu wprowadzono nową procedurę postępowania 
z pacjentem z urazem oraz z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-
228, w której m.in. opisano sposób postępowania podczas przyjęcia takiego 
pacjenta, a także zawarto zapis: Wszystkie decyzje dotyczące diagnostyki  
COVID-19 powinny być konsultowane ze specjalistą chorób zakaźnych. W tej 
Procedurze zobligowano również personel Szpitala do postępowania z odpadami 
medycznymi zgodnie z procedurą P-IN-09 pn. Postępowanie z odpadami 
medycznymi, niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne oraz komunalnymi oraz 
Procedurą  Postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby 
zakaźnej o wysokim stopniu zaraźliwości P- MD-27.  

(akta kontroli str. 32-36) 

                                                      
24 Procedura P-OP-04 z 27 września 2019 r. 
25 Procedura P-ZK-13 „Monitorowanie i rejestracja zakażeń szpitalnych” (zawarta w „Księdze procedur” 
pn. Zakażenia). 
26 Zarządzenie nr 50/2017-M-O z 9 lutego 2017 r. 
27 Co opisano w procedurze P-HG-04 zawartej w Księdze Procedur pn. Higiena. 
28 Procedura P-MD-18 wprowadzona zarządzeniem Dyrektora nr 70/2020-M-O z 6 marca 2020 r. 
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8. Na podstawie Zarządzenia nr 209/2018-M-O Dyrektora Szpitala z 20 grudnia 
2018 r. w sprawie wprowadzenia Wydania V Procedury P-ZSZ-01 „Nadzór nad 
udokumentowaną informacją29, do 2 stycznia 2019 r pracownicy mieli obowiązek 
potwierdzić pisemnie zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w Szpitalu lub 
po 2 stycznia 2020 r.– elektronicznie za pośrednictwem aplikacji komputerowej30. 

Zweryfikowano sposób realizacji tego obowiązku przez łącznie 166 pracowników,  
tj. 72 pracowników (wszystkich) Oddziału Chorób Zakaźnych (CHZ) Szpitala oraz 94 
pracowników (wszystkich) Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)31. Pracownicy 
OCHZ mieli obowiązek potwierdzić zapoznanie się z procedurami: Postępowania 
w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej o wysokim stopniu 
zaraźliwości (P-M-27 z 14 czerwca 2016 r. i P-MD-27 z 11 lutego 2020 r.), Księgą 
procedur pn. Higiena (KP-HG-01 z września 2019 r.).  
Natomiast pracownicy SOR mieli obowiązek, poza wyżej wymienionymi,  
zapoznać się także z procedurą pn. Rejestracja i obsługa pacjenta w SOR (P-OP-04 
z 7 sierpnia 2019 r.  
W trakcie kontroli stwierdzono, że część pracowników nie potwierdziła zapoznania 
się z tymi procedurami, a sytuacja w tych oddziałach wyglądała następująco:  
− W OCHZ zapoznanie się z procedurą P-M-27 potwierdziło 51 z 72 pracowników 

(21 pracowników nie dopełniło obowiązku), zapoznanie się z procedurą P-MD-
27 potwierdziło 27 z 72 pracowników (45 pracowników nie dopełniło obowiązku), 
zapoznanie się z księgą procedur KP-HG-01 potwierdziło 40 z 72 pracowników 
(32 pracowników nie dopełniło tego obowiązku), 

− W SOR zapoznanie się z procedurą P-M-27 potwierdziło 42 z 94 pracowników 
(52 nie dopełniło tego obowiązku), zapoznanie się z procedurą P-MD-27 
potwierdziło 35 z 94 pracowników (59 nie dopełniło tego obowiązku), 
zapoznanie się z księgą procedur KP-HG-01 potwierdziło 55 z 94 pracowników 
(obowiązku nie dopełniło 39 pracowników), a zapoznanie się z procedurą  
P-OP-04 potwierdziło 57 z 94 pracowników (37 nie dopełniło obowiązku),  

akta kontroli str. 583-659, 662) 

Dyrektor Szpitala w dniu 25 maja 2020 r.32, wyjaśnił, że brak dopełnienia formalności 
związanych z zapoznaniem się z dokumentami przez wszystkich pracowników 
wynikał głównie z faktu, że wdrożenie procedur zbiegło się z przygotowaniami  
do przeprowadzki i przeprowadzką Szpitala do nowej siedziby oraz organizacją 
pracy w nowej lokalizacji. Dyrektor dodał że obecnie (tj. w dniu 25 maja 2020 r. – 
przyp. NIK) odsetek osób, które zapoznały się z procedurami jest wyższy,  
a procedury te są omawiane na odprawach personelu SOR i OCHZ. 

(akta kontroli str. 768-769) 

NIK zauważa, że obowiązkiem pracodawcy i kierownika podmiotu leczniczego jest 
zaznajomienie wszystkich pracowników Szpitala z aktualnie obowiązującymi 
procedurami. Brak wiedzy na temat bieżących procedur może mieć wpływ na jakość 
świadczeń udzielanych przez personel Szpitala i bezpieczeństwo samych 
pracowników.  

 

                                                      
29 Zarządzenia nr 209/2018-M-O Dyrektora Szpitala z 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Wydania V 
Procedury P-ZSZ-01 „Nadzór nad udokumentowaną informacją”. Wcześniej obowiązywała Procedura P-A-02 
„Nadzór nad dokumentami”. 
30 Aplikacja „Akty – Obsługa Aktów Wewnętrznych”, opracowaną przez pracowników Wydziału Informatycznego 
Szpitala. 
31 Stan zatrudnienia w tych Oddziałach na dzień 1 lutego 2020 r. 
32 Wyjaśnienia zawarto w piśmie Dyrektora Szpitala z dnia 25 maja 2020 r. (nr DKRJ.530.18.2020 NIK). 
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9. W toku oględzin Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala oraz SOR33 stwierdzono, 
że Oddział Chorób Zakaźnych znajdował się w odrębnym budynku i spełniał 
wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia a SOR spełniał wymagania nałożone rozporządzeniem 
w sprawie SOR: 

9.1. Oddział Chorób Zakaźnych dysponował łącznie 28 łóżkami, z których 
w momencie oględzin zajętych było 27 łóżek, za wyjątkiem łóżka znajdującego się 
w Boksie Meltzera. OCHZ spełniał wymagania określone w załączniku nr 1 pkt VI  
do tego rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia, tj.: 
− do Oddziału Chorób Zakaźnych prowadziło osobne i odizolowane wejście,  

przez śluzę umywalkowo-fartuchową, umożliwiające transport pacjenta na łóżku, 
bez możliwości równoczesnego otwarcia drzwi wewnętrznych, 

− w OCHZ znajdowały się cztery izolatki, w tym jedna, z podciśnieniem - Boks 
Meltzera, stanowiąca miejsce przebywania osób z podejrzeniem ciężkich chorób 
zakaźnych, 

− szatnia dla personelu OCHZ, znajdowała się na poziomie -1, skąd pracownicy 
mogli dostać się na oddział windą lub schodami, 

− kontakt pacjenta z odwiedzającym był możliwy za pomocą interkomów. 

(akta kontroli str. 575-582) 
Poddana oględzinom izolatka Boks Meltzera była wyposażona w system 
wentylacyjny zaopatrzony w filtr HEPA34 i spełniała wymagania określone tym 
w rozporządzeniu. Składała się z pomieszczenia pobytu pacjenta, pomieszczenia 
higieniczno-sanitarnego dostępnego z pomieszczenia pacjenta, wyposażonego 
w natrysk, umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią. Między 
tą izolatką a pozostałą częścią Oddziału znajdowała się śluza umywalkowo-
fartuchowa wyposażona w umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią, 
dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamianym 
bez kontaktu z dłonią, pojemniki z ręcznikami jednorazowego użycia i na zużyte 
ręczniki, zamykany pojemnik na brudną bieliznę oraz miejsca na ubrania. 

W trakcie oględzin stwierdzono, że w tej śluzie nie było możliwości dekontaminacji 
zdjętych kombinezonów, jednak Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że w związku z faktem, 
iż personel OCHZ dysponuje wyłącznie kombinezonami jednorazowego użytku,  
nie było potrzeby dekontaminacji tych kombinezonów. 

(akta kontroli str. 575-582, 721) 

W boksie Meltzera zapewniono środki hermetyczności określone w załączniku  
nr 4 do rozporządzenia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych. Było  
tam miejsce pracy dla personelu odizolowane od innych pomieszczeń, z oknem 
umożliwiającym obserwację, powietrze było wyprowadzane i wprowadzane przez 
filtr HEPA, a dostęp do izolatki miały wyłącznie osoby uprawnione. 

(akta kontroli str. 575-582) 

9.2. Na SOR, zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie SOR, 
zapewniono możliwość krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono 
chorobę zakaźną, lub  było podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną, 
w odrębnym pomieszczeniu oznaczonym jako „Pokój badań nr 17”. Jednak dotrzeć 

                                                      
33 Zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2. OCHZ: znajdował się w tej lokalizacji od 18 listopada 
2019 r., wcześniej - w Krakowie, ul. Śniadeckich 5. SOR znajdował się w tej lokalizacji od 7 stycznia 2020 r., 
wcześniej - w Krakowie, ul. Kopernika 50. 
34 Filtr HEPA typu FA-11/50, spełniający wymogi normy PN-EN 1822:2009. 
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do tego pomieszczenia można było po przejściu przez poczekalnię dla pacjentów35. 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że dostęp do tego pomieszczenia jest możliwy  
inną drogą, ograniczającą kontakt z osobami postronnymi, a tym samym „nie ma 
potrzeby zmiany pomieszczenia na inne, celem zapewnienia krótkiej izolacji 
pacjenta”. Dyrektor dodał również, iż w jego opinii nie jest konieczne umieszczenie 
w lokalizacji SOR izolatki spełniającej wymogi § 21 rozporządzenia sprawie 
wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, ponieważ pacjenci podejrzani 
o chorobę zakaźną kierowani są do Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala.  

(akta kontroli str. 575-582, 722) 

W SOR, zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie SOR, w obrębie 
obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć zapewniono stanowisko 
dekontaminacji, zlokalizowane w odrębnym, stosownie oznaczonym pomieszczeniu. 

(akta kontroli str. 575-583) 

10. W związku z oddaniem do użytku w listopadzie 2019 r. nowej siedziby OCHZ,  
sprzęt medyczny wykorzystywany w przypadku podejrzenia chorób zakaźnych 
zakupiony został w latach 2018-2019, za łączną kwotę 2 167,8 tys. zł. W związku 
z budową nowej siedziby Szpitala, w latach 2018-2019 zakupiono sprzęt również  
dla SOR, na łączną kwotę 4 342,2 tys. zł. Zakupy sfinansowano ze środków 
własnych Szpitala, ze środków unijnych oraz środków uzyskanych od wojewody 
małopolskiego.  

(akta kontroli str. 688-714) 

10.1. W trakcie oględzin stwierdzono, że w OCHZ i SOR Szpitala znajdują się  
środki ochrony indywidualnej przed czynnikami biologicznymi, w tym wywołującymi 
choroby niebezpieczne i wysoce zakaźne, takie jak: maski (medyczne 
i chirurgiczne), półmaski filtrujące, fartuchy ochronne, ubrania chirurgiczne, 
ochraniacze na buty, okulary ochronne, czepki pielęgniarskie i chirurgiczne, 
rękawice i kombinezony ochronne. Szpital prowadził ewidencję wszystkich 
nabywanych towarów, w tym także środków ochrony indywidualnej. Dokonywał  
tego w elektronicznym systemie ewidencjonowania stanów magazynowych pn. 
„Apteka InfoMedica”, w którym rejestrowano przychody i rozchody poszczególnych 
towarów. Zakupy środków ochrony indywidualnej realizowane były w oparciu 
o zapotrzebowania sporządzone przez poszczególne komórki organizacyjne 
Szpitala. 

Według stanu na 31 grudnia 2018 r.36, Szpital miał 37 850 masek chirurgicznych, 
644 półmasek, 622 887 rękawic medycznych, 2 465 osłon na buty oraz 5 432 
fartuchów ochronnych. 

Według stanu na 31 grudnia 2019 r., Szpital miał 8 050 masek chirurgicznych, 
127 półmasek, 451 281 rękawic medycznych, 950 osłon na buty oraz 4 475 
fartuchów ochronnych.  

Na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2019 r. na stanie magazynu 
centralnego Szpitala nie było kombinezonów jednorazowych oraz wielorazowych 
a także przyłbic i gogli. W oddziałach SOR i OKCHZ znajdowało się w magazynach 
oddziałowych: 7 kombinezonów wielorazowych i 50 jednorazowych.  

W 2020 r. liczba środków ochrony indywidualnej, którą dysponował Szpital wzrastała 
w każdym miesiącu, jednakże 31 stycznia Szpital dalej nie miał kombinezonów 
(oprócz tych 57 wymienionych w SOR i OKCHZ) a przyłbic/gogli miał na stanie 

                                                      
35 Co ustalono w toku oględzin przeprowadzonych w dniu 20 lutego 2020 r. 
36 Stany magazynowe w SP ZOZ Szpitalu Uniwersyteckim utrzymywane były centralnie, bez podziału stanu 
magazynowego na poszczególne oddziały (osobno SOR i OCHZ).  
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30 sztuk (oraz 50 masek z ochroną oczu w magazynach SOR i OKCHZ). Na ten 
dzień, na stanie Szpitala znajdowało się: 10 700 masek chirurgicznych, 150 
półmasek, 634 810 rękawic medycznych, 3 000 osłon na buty i 8 255 fartuchów 
ochronnych.  

Na dzień 29 lutego 2020 r., czyli po postawieniu Szpitala w stan podwyższonej 
gotowości, Szpital dysponował 150 kombinezonami jednorazowymi (oraz 
150 jednorazowymi i 7 wielorazowymi w magazynach SOR i OKCHZ), 26 000 
maskami chirurgicznymi, 385 szt. półmasek, 613 361 szt. rękawic, 1 950 szt. 
przyłbic/gogli, 450 szt. osłon na buty i 5 285 szt. fartuchów ochronnych.  

W związku z niewystarczającą ilością środków ochrony osobistej, 17 marca 2020 r. 
Szpital uruchomił kampanię społeczną pn. #grunwald2020, zwracając się z apelem 
o przekazywanie szpitalowi środków ochrony osobistej: kombinezonów barierowych, 
medycznych przyłbic ochronnych, gogli i maseczek z filtrem FFP2 i FFP337. 

(akta kontroli str. 758-759) 

Na dzień ogłoszenia stanu epidemii (20 marca 2020 r.)38 Szpital dysponował:  
1 092 kombinezonami jednorazowymi, 840 761 rękawicami medycznymi, 33 270 
maskami chirurgicznymi i 12 654 fartuchami ochronnymi, 248 maskami typu FPP3. 
Na dzień 25 maja 2020 r. liczba tych środków była już kilkakrotnie wyższa 
i wynosiła: 529 350 masek chirurgicznych, 12 405 masek FPP3, 36 274  
półmasek, 1 037 214 rękawic medycznych, 6 380 kombinezonów jednorazowych, 
200 kombinezonów wielorazowych, 15 006 przyłbic i gogli, 3 946 osłon na buty  
oraz 16 680 fartuchów ochronnych.  
W magazynach oddziałowych OCHZ i SOR, od 29 lutego 2020 r., znajdowało się 
także 200 masek FPP3. 

(akta kontroli str. 688-714, 763-780) 

W związku z wystąpieniem choroby zakaźnej COVID-19, na dzień 12 maja 2020 r. 
średnie dzienne zużycie środków39 wynosiło: 7 241 masek chirurgicznych,  
889 półmasek, 22 maski FPP3, 29 748 rękawic medycznych, 91 kombinezonów  
i 894 fartuchów jednorazowych.  

(akta kontroli str. 763-780) 

Dyrektor Szpitala podał, że w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa  
SARS-CoV-2, w niektórych przypadkach Szpital zmuszony był do limitowania 
dostępności środków wydawanych na oddziały, co dotyczyło np. masek FFP2  
i FFP3, kombinezonów ochrony biologicznej, ochraniaczy na buty czy czepków, 
pomimo że Szpital otrzymał od Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wnioskowany 
sprzęt oraz środki pieniężne40. Szpital otrzymał wnioskowane środki pieniężne na 
zabezpieczenie dodatkowej obsady personelu (600,0 tys. zł), zakup środków 
dezynfekcyjnych (300,0 tys. zł), zakup materiałów ochronnych (400 tys. zł),  
zakup namiotu medycznego na wypadek wyizolowania większej liczby chorych 
(2 000,0 tys. zł), a także na pokrycie kosztów transportu próbek do badania oraz 
pokrycie kosztów dodatkowych testów wykonywanych w Szpitalu. Szpital otrzymał 
także z Urzędu Wojewódzkiego (w ramach rezerw materiałowych) wnioskowane 
środki ochrony osobistej: 2 000 szt. masek FFP2 (wniosek dotyczył 1 000 szt.),  

                                                      
37https://www.su.krakow.pl/nasz-szpital/aktualnosci/uruchamiamy-kampanie-spoleczna-grunwald2020 
https://krknews.pl/koronawirus-w-krakowie-kolejny-dramatyczny-apel-o-pomoc-tym-razem-dla-szpitala-
uniwersyteckiego/ 
38 Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz.491). 
39 Średnie dzienne zużycie liczone jako średnia z miesiąca kwietnia. 
40Zapotrzebowanie na środki pieniężne na zakup sprzętu i materiałów złożono w piśmie DFAS.0710.19.2020.TM 
z 3 marca 2020 r., z kolei zapotrzebowanie na sprzęt w piśmie DFZ-271-411/2020 z 6 marca 2020 r. 
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500 szt. przyłbic (wniosek dotyczył 1 000 szt.), 490 par rękawiczek (we wniosku – 
1 000 szt.), 2 000 szt. kombinezonów ochronnych (we wniosku – 1 000 szt.),  
500 par ochraniaczy na buty (we wniosku – 1 000 szt.) oraz dodatkowo 10 000 szt. 
masek chirurgicznych, 1 000 szt. masek FFP3 oraz 800 szt. gogli ochronnych.  

Dyrektor wyjaśnił, że: Większość oddziałów Szpitala została przekształcona 
w oddziały „covidowe”, tj. hospitalizujące lub przygotowane do przyjęcia pacjentów 
z COVID-19, uniemożliwiając lub znacząco ograniczając możliwości leczenia innych 
pacjentów. Ograniczenie przyjęć planowych, oraz działań ambulatoryjnych na 
terenie Szpitala Uniwersyteckiego, miało również na celu wyeliminowanie ryzyka 
braku środków ochrony osobistej w Oddziałach zajmujących się pacjentami 
z COVID-19, których możliwość zakupu zmalała lub wręcz stało się to niemożliwe. 
W niektórych przypadkach Szpital zmuszony był do limitowania dostępności 
środków wydawanych na oddziały. Problemy z dostępnością dotyczyły masek FFP2 
i FFP3, kombinezonów ochrony biologicznej, ochraniaczy na buty, czepków typu 
„kominiarka”, itd. Obecnie41 sytuacja związana z posiadanym sprzętem i środkami 
ochrony jest przywracana do stanu sprzed zaistnienia epidemii, ale nadal występują 
braki dostępności części asortymentu, np. flizelinowych fartuchów czy ubrań 
jednorazowych. 

(akta kontroli str. 770-773, 775) 

W sprawie kombinezonów wielorazowych gazoszczelnych, stosowanych przy 
obsłudze pacjentów z chorobami wysoce zakaźnymi i szczególnie niebezpiecznymi 
np. Ebola42, Dyrektor wyjaśnił, że: Szpital posiada i stosuje różne rodzaje 
kombinezonów zabezpieczających przed czynnikiem biologicznym, w tym kilka 
sztuk wielorazowych kombinezonów gazoszczelnych z wewnętrznym obiegiem 
powietrza wymagających dekontaminacji po ich zdjęciu. Ze względu na komfort 
pracy przy pacjencie (możliwość precyzyjnego wykonywania zabiegów), 
w codziennej praktyce stosowane są kombinezony typu Tyvek i Tychem. 
Wykorzystanie kombinezonów gazoszczelnych z wewnętrznym obiegiem powietrza 
jest ograniczone ze względów praktycznych - dyskomfort i krótszy czas pracy 
w takim kombinezonie. Na przestrzeni kilku ubiegłych lat nie zaistniała konieczność 
zastosowania kombinezonu z wewnętrznym obiegiem powietrza i stanowi on 
zabezpieczenie dla szczególnych sytuacji. Szpital nie otrzymuje dodatkowych 
środków na zakup i utrzymanie w gotowości specjalistycznych środków ochrony 
indywidualnej (w tym kombinezonów) na wypadek wystąpienia chorób szczególnie 
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. 

(akta kontroli str. 763-780) 

Szpital miał możliwość dekontaminacji: 

− sprzętu - w miejscu jego lokalizacji - poprzez dezynfekcję środkami 
dezynfekującymi (metodą przecierania) lub poprzez fumigację (jeśli jest 
dozwolona dla danego sprzętu), w pomieszczeniach specjalistycznych 
(pomieszczenia myjni sprzętu, wózków, itp.) i w centralnej sterylizacji oraz 
punktach sterylizacji; 

                                                      
41 Na dzień 25 maja 2020 r.  
42 Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie 
szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników 
zawodowo narażonych na te czynnik (Dz. U. Nr 81 poz. 716 ze zm. ), wirus SARS zakwalifikowano do 3 grupy 
czynników zagrożenia, tj. czynników które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby. Zazwyczaj istnieją  
w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia. Natomiast choroby wysoce zakaźne i szczególnie 
niebezpieczne m.in. typu wirus Eboli, inne gorączki krwotoczne zakwalifikowano do 4 grupy czynników 
zagrożenia, tj. czynników, które wywołują u ludzi ciężkie choroby. Zazwyczaj nie istnieją w stosunku do nich 
skuteczne metody profilaktyki lub leczenia. 
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− środków ochrony indywidualnej - w większości są to środki jednorazowego 
użycia (nie wymagające dezynfekcji), w przypadku środków wielokrotnego 
użycia dekontaminacja odbywa się w lokalizacji (techniką przecierania 
preparatem dezynfekcyjnym), spryskiwania (np. kombinezony wielokrotnego 
użycia w OCHZ - „boks Meltzera”), poprzez pranie (tkaninowe środki 
wielorazowego użycia); 

− pomieszczeń - dezynfekcja metodą przecierania środkiem dezynfekcyjnym, 
metodą fumigacji (z wykorzystaniem H2O2 i Aseptanios AD - po 2 urządzenia) 
oraz lampami UV. 

(akta kontroli str. 763-780) 

11. W dniu 28 lutego 2020 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję administracyjną 
nakładającą na Szpital obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości 
na wypadek konieczności przyjęcia zwiększonej liczby osób znajdujących się 
w stanie zagrożenia zdrowotnego związanego z zarażeniem koronawirusem.  

W wyniku tej decyzji Szpital ograniczył udzielenie świadczeń częściowo odwołując 
planowane hospitalizacje i wizyty ambulatoryjne pacjentów, dokonał zmian 
organizacyjnych oraz podniósł gotowość szpitala do przyjęcia pacjentów 
podejrzanych lub z zakażeniem SARS-CoV-2, podejmując następujące działania: 
− zwiększono liczbę łóżek OCHZ z 28 do 32, zapewniono odpowiednią liczbę 

i skład personelu medycznego, pomocniczego i diagnostycznego, by umożliwić 
udzielanie świadczeń zwiększonej liczbie pacjentów chorych zakaźnie; 
przeorganizowano pracę oddziałów, ograniczając stopniowo przyjęcia planowe, 
zabiegi operacyjne oraz zwiększając liczbę wolnych łóżek w oddziałach 
stopniowo wypisując wyleczonych pacjentów, 

− wprowadzono - w SOR oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
bezpośredni stan wzmożonej gotowości do przyjęcia pacjentów zakaźnych, 
a w wyznaczonych oddziałach rozpoczęto przygotowania do przekształcenia ich 
w oddziały przeznaczone dla pacjentów zakaźnych, 

− celem zabezpieczenia gotowości do zwiększonego napływu pacjentów, 
zwiększono stany magazynowe materiałów medycznych, higienicznych, 
środków ochrony indywidualnej, dezynfekcyjnych oraz leków, 

− stworzono odrębną „ścieżkę” przyjmowania pacjentów z objawami sugerującymi 
SARS-CoV-2, a także rozdzielono punkty przyjęć pacjentów podejrzanych 
o zakażenie („SOR zakaźny”) i pozostałych (SOR). 

Ze względu na wytyczne43 Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, 
dotyczące ograniczania odwiedzin z powodu pandemii SARS-CoV-2, w Szpitalu 
wprowadzono takie ograniczenia, początkowo w oddziałach o szczególnym ryzyku 
zakażenia pacjentów, a następnie rozszerzając je na pozostałe oddziały. Decyzje 
w tej sprawie podejmowali kierownicy oddziałów (w uzgodnieniu z dyrekcją 
Szpitala), po przeprowadzonej ocenie ryzyka dla pacjentów.  

(akta kontroli str. 763-773) 

W związku z wprowadzeniem stanu podwyższonej gotowości, Szpital otrzymał 
dodatkowe środki ochrony osobistej oraz środki finansowe o łącznej wartości 
29 377,3 tys. zł44. Była w tym: 
− dotacja Województwa Małopolskiego w związku z programem „Działania 

związane z przeciwdziałaniem COVID 19”, w kwocie 2 057,0 tys. zł45, 

                                                      
43 https://gis.gov.pl/zdrowie/zalecenia-glownego-inspektora-sanitarnego-dot-odwiedzin-osob-bliskich-i-wizyt-
przedstawicieli-handlowych-oraz-medycznych-w-szpitalach/ 
44 Wartość podano według stanu na 18 maja 2020 r. 
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− dotacja Gminy Miejskiej Kraków w ramach „Zapobiegania i zwalczania choroby 
zakaźnej Covid-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2”, o wartości 500,0 tys. zł, 

− sprzęt i wyposażenie o wartości 12 661,6 tys. zł, otrzymane od Zarządu 
Województwa Małopolskiego, w ramach realizacji projektu „Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”, 

− darowizny środków pieniężnych od podmiotów prywatnych o wartości  
12 831, 1 tys. zł,  

− darowizny rzeczowe (leki) o wartości 108,9 tys. zł, 
− darowizny rzeczowe pozostałe (m.in. ze stacji sanitarno-epidemiologicznych),  

o wartości 1 218,7 tys. zł. 

 (akta kontroli str. 763-764) 

W następstwie polecenia Wojewody z dnia 14 marca 2020 r. (nr 8/2020)46,  
Szpital stał się placówką jednoprofilową zakaźną, w wyniku czego rozpoczęto 
stopniowe wygaszanie dotychczas prowadzonej działalności, utrzymując przyjęcia 
pacjentów w ciężkim stanie zdrowia, np. z urazami, z udarem czy z chorobami 
hematologicznymi. Równocześnie powiększano bazę łóżkową dla pacjentów 
zakażonych wirusem SARS-CoV-2, przeznaczając dla nich 400 łóżek (dane na 
dzień 18 marca 2020 r.) oraz kolejne 200 łóżek (dane na dzień 30 marca 2020 r). 
W związku z przekształceniem Szpitala zakaz odwiedzin dotyczył wszystkich 
oddziałów Szpitala. Sytuacja ta spowodowała również odwoływanie zaplanowanych 
zabiegów. 

(akta kontroli str. 763-773) 

Dyrektor Szpitala zwrócił uwagę, że z powodu trwającej epidemii COVID-19 
i związanych z tym ograniczeń w funkcjonowaniu oddziałów i poradni Szpitala, 
nastąpiło znaczące zmniejszenie wykonywanych świadczeń, co powodowało 
zagrożenie utraty płynności finansowej tych podmiotów leczniczych. Dyrektor 
Szpitala stwierdził, że: Pomimo faktu, że problem ten został zauważony przez 
Ministerstwo Zdrowia, zastosowane rozwiązanie [ograniczenie wykonywanych 
świadczeń – przyp. kontrolującego] jest jedynie tymczasowe i nie rozwiązuje 
całościowo problemów finansowania podmiotów leczniczych. (…) W tej sytuacji po 
zakończeniu epidemii Szpitale będą zmuszone do udzielania możliwie jak 
największej liczby świadczeń przy znacząco niższym finansowaniu, co może w wielu 
przypadkach spowodować całkowitą utratę płynności finansowej. W wielu 
przypadkach może to istotnie zachwiać płynnością finansową tych jednostek, 
co będzie się przekładało na brak możliwości realizacji zwiększonej liczby 
świadczeń w kolejnych okresach. Bardzo szybko ten samonapędzający się 
mechanizm może zagrozić wypłacie wynagrodzeń pracowniczych, co zapewne 
spowoduje całkowity paraliż danego podmiotu.  
Dyrektor zwrócił również uwagę na fakt, że  Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził 
wprawdzie mechanizm finasowania świadczeń udzielanych pacjentom zarażonym 
wirusem COVID, ale są one niewystarczające i podsumował wszystko następująco: 
Biorąc pod uwagę powyższe, tj. z jednej strony wstrzymanie przyjęć planowych 
(których finansowanie jest znacznie bardziej korzystne w stosunku do świadczeń 
związanych z leczeniem COVID) oraz realizacja, w ramach normalnej działalności, 
jedynie zdarzeń nagłych w większości przypadków znacznie niedofinansowanych, 
powoduje zaistnienie możliwości, iż wartość otrzymanych środków w ramach 
finansowania COVID będzie niższa niż konieczność potrącenia wyżej opisanych 
„wymuszonych epidemią niewykonań”. Powyższe może doprowadzić do utraty 
płynności finansowej Szpitala, który w pierwszej kolejności musi zabezpieczyć 

                                                                                                                                       
45 Środki przekazane do Szpitala 12 marca 2020 r. (710,9 tys. zł) oraz 25 marca 2020 r. (1 346,1 tys. zł). 
46 Znak sprawy: WN-II.0121.3.2020. 
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potrzeby w zakresie zakupu środków ochrony osobistej oraz wysokie oczekiwania 
finansowe personelu bezpośrednio świadczącego usługi na rzecz pacjentów 
zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Istotny również jest fakt, że dotychczas zawarte 
z Płatnikiem kontrakty nie gwarantują właściwego finansowania naszej działalności. 
W okresie dwóch pierwszych miesięcy br., tj. w czasie gdy oficjalnie nie istniało 
zagrożenie epidemiczne, Szpital uzyskał ujemny wynik finansowy sięgający 34 mln 
zł straty. 

 (akta kontroli str. 771-773) 

12. W toku oględzin OCHZ oraz SOR stwierdzono, że znajdujący się na tych 
oddziałach sprzęt miał dokumenty, tzw. „paszporty”, w których dokumentowano 
przeprowadzone na bieżąco serwisy, przeglądy i naprawy47, a stosowane środki 
ochrony osobistej (maski, rękawice ochronne, kombinezony i okulary ochronne) 
miały aktualne daty ważności48. 

(akta kontroli str. 575-583) 

13. W latach 2018-2019, w Szpitalu nie wystąpiły przypadki podejrzenia lub 
rozpoznania choroby niebezpiecznej i wysoce zakaźnej. W 2018 r. u dwóch 
pacjentów rozpoznano wystąpienie Tularemii49, o czym poinformowano 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Do 21 maja 2020 r. Szpital zlecił wykonanie 27 619 testów na obecność 
koronawirusa, w tym 1 329 testów dla pracowników Szpitala. W okresie do 20 marca 
testy (łącznie 338) wykonywane były przez Zakład Mikrobiologii Szpitala, Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (PZH), Wojewódzką 
Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Kielcach oraz Wojewódzki Specjalistyczny 
Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie, a czas oczekiwania na wyniki wynosił  
od trzech do pięciu dni. Od 20 marca do 21 maja 2020 r. badania (łącznie 27 281) 
wykonywane były wyłącznie przez Zakład Mikrobiologii Szpitala, a czas oczekiwania 
na wyniki wynosił od 6 do 24 godzin. Testy wykonywane były w technologii real-time 
RT-PCR, początkowo firmy Vitassay, natomiast od kwietnia przy użyciu analizatora 
firmy Roche-Cobas 680050. 

W Szpitalu odnotowano 27 przypadków zakażeń wśród personelu Szpitala. 
Zakażeni pracownicy byli izolowani, a osoby z którymi mieli kontakt, zostały  
objęte kwarantanną. W związku z tym, na czas kwarantanny wyłączono trzy 
oddziały Szpitala. 

(akta kontroli str. 670-672, 677-680, 722-723, 767-774) 

14. W okresie objętym kontrolą Szpital nie zawierał z Ministrem Zdrowia umów, 
o których mowa w art. 42 ust. 1 uozz, tj. na realizację zadań z obszaru ochrony 
zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi. 

W 2017 r. Szpital zawarł umowę z Ministrem Zdrowia51, na podstawie której 
realizował program pn. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce 
na lata 2017-2021”. Umowa ta została zawarta na podstawie przepisów  
ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej52 i zobowiązywała Szpital  

                                                      
47 Co stwierdzono na podstawie paszportów siedmiu sprzętów, czterech z Oddziału Chorób Zakaźnych (myjni 
dezynfektora, ssaka elektrycznego, pompy infuzyjnej oraz pompy strzykawkowej) i trzech z SOR (urządzenia  
do kompresji klatki piersiowej, wózka do przewożenia chorych i wózka do mycia pacjentów). 
48 OCHZ dysponował wyłącznie środkami ochrony osobistej jednorazowego użytku. 
49 Wymienionej w poz. 45 „Wykazu zakażeń i chorób zakaźnych”, stanowiącego załącznik do uozz. 
50 O przepustowości ponad 1400 testów na dobę. https://www.su.krakow.pl/nasz-
szpital/aktualnosci/nowoczesne-urzadzenie-do-diagnostyki-sars-cov-2-juz-w-krakowie 
51 Umowa nr 648/4/2017 z 11 kwietnia 2017 r., wraz z aneksami. 
52 Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm. 
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do prowadzenia w latach 2017-2021 terapii antyretrowirusowej, zgodnie ze 
standardami opracowanymi przez Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS. 

(akta kontroli str. 671) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W Szpitalu, w okresie objętym kontrolą, nie dopełniono obowiązku zapoznania 
wszystkich pracowników Oddziału Chorób Zakaźnych i SOR z procedurami: 
Postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej 
o wysokim stopniu zaraźliwości (P-M-27 z 14 czerwca 2016 r. i aktualizacja  
P-MD-27 z 11 lutego 2020 r.), Księgą procedur pn. Higiena (KP-HG-01 z września 
2019 r.) oraz procedurą pn. Rejestracja i obsługa pacjenta w SOR (P-OP-04 
z 7 sierpnia 2019 r., obowiązująca wyłącznie pracowników SOR).  

 W dwóch ww. oddziałach Szpitala stwierdzono, że na łączną liczbę 166 
pracowników tych oddziałów z procedurą P-M-27 nie zapoznały się 73 osoby, 
z procedurą P-MD-27 nie zapoznały się 104 osoby, z procedurą KP-HG-01 nie 
zapoznało się 71 osób, a z procedurą P-OP-04 nie zapoznało się 37 osób - 
pracowników SOR. 

Stanowiło to naruszenie zapisów Procedury pn. Nadzór nad udokumentowaną 
informacją wprowadzoną Zarządzeniami Dyrektora Szpitala53, zgodnie z którymi  
do obowiązków użytkowników Procedur należało zapoznanie się z nimi i pisemne 
potwierdzenie tego faktu. Za zapoznanie się pracowników z dokumentami  
i za potwierdzenie zapoznania się z nimi, odpowiadali kierownicy komórek 
organizacyjnych. Zgodnie z p. 5.6.11 Procedury z 15 listopada 2019 r., Zespół  
ds. Systemów Zarządzania powinien dokonywać okresowej weryfikacji 
potwierdzenia zapoznania się z dokumentami ZSZ54. 

Wobec tego, że brak spełnienia opisanego wyżej obowiązku w terminie został 
wytknięty w toku niniejszej kontroli, NIK ocenia, iż dopuszczenie do tego, że nie 
został on nadal w pełni wykonany do 25 maja 2020 r., było działaniem nierzetelnym. 

 (akta kontroli str. 583-659) 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli,  
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 

 
Wywiązanie się z obowiązku zapoznania wszystkich pracowników OCHZ i SOR 
z wszystkimi procedurami normującymi postępowanie w przypadku podejrzenia  
lub rozpoznania choroby o wysokim stopniu zaraźliwości i służącymi zachowaniu 
zasad higieny. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
53 Zarządzeniem nr 253/20190-M.O. z 15 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Wydania VI Procedury P-
ZSZ-01 „Nadzór nad udokumentowaną informacją”, Zarządzeniem nr 209/2018-M-O Dyrektora Szpitala z 20 
grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Wydania V Procedury P-ZSZ-01 „Nadzór nad udokumentowaną 
informacją”. Wcześniej obowiązywała Procedura P-A-02 „Nadzór nad dokumentami”, wprowadzona 
zarządzeniem nr 275/2016 z 12 lipca 2016 r.  
54 Zintegrowany system zarządzania jakością. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego 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. 

 

Katowice, dnia 10 września 2020 r. 

 

 

 

 

Kontroler nadzorujący 

Katarzyna Kozieł 
Gł. specjalista kontroli państwowej 
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Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 
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