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    PROTOKÓŁ 

KONTROLI PROBLEMOWEJ 

podmiotu leczniczego  

 z dnia 17, 18 września 2018 r. 

 

 

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego oraz adres siedziby: 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. DR NAUK 

MEDYCZNYCH RADZIMIRA ŚMIGIELSKIEGO SP. Z O.O. (Nr księgi w RPWDL 

00000000397). 

2. Nazwa i adres zakładu leczniczego: 

ZESPÓŁ SZPITALNY CAŁODOBOWY PRZY NZOZ SZPITAL W SKWIERZYNIE           

ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna.                                

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 17 września 2018 r. 

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 18 września 2018 r.  

5. Zespół kontrolny w składzie: 

 Wiesława Kandefer  inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia LUW, posiadająca 

upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 178-1/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.                                   

- przewodnicząca zespołu kontrolnego,  

 Agnieszka Mielnik inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia  LUW w Gorzowie 

Wlkp.  posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego  Nr 178– 2/ 2018 z dnia  27 

sierpnia 2018 r. – członek zespołu kontrolnego. 

6. Przedmiot kontroli: ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką 

i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. 

7. Okres objęty kontrolą - od  01 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. 

8. Stanowiska osób udzielających wyjaśnień: 

 Prokurent NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL         

IM. DR NAUK MEDYCZNYCH RADZIMIRA ŚMIGIELSKIEGO SP. Z O.O. 

 Położna Oddziałowa Oddziału  Ginekologiczno – Położniczo – Neonatologicznego.                                                                                                                                                                 

                                                                                         (dowód akta kontroli str. 1- 14) 

9. Dane dotyczące funkcjonowania podmiotu leczniczego 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. DR NAUK 

MEDYCZNYCH RADZIMIRA ŚMIGIELSKIEGO SP. Z O.O. został wpisany do rejestru 
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podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wojewody Lubuskiego pod nr 00000003970.   

Zakład świadczy usługi z zakresu lecznictwa szpitalnego, specjalistyki ambulatoryjnej oraz 

POZ. Data rozpoczęcia działalności - 01. 06. 2001 r. Ostatniej zmiany  w Księdze Rejestrowej 

dokonano w dniu 18. 04. 2018 r. Podmiot posiada regulamin organizacyjny, który został 

uaktualniony zarządzeniem Nr 10/2015 Prezesa Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpital im. z dnia 11.09.2015 r. Regulamin zawiera cele i zadania podmiotu 

leczniczego, strukturę organizacyjną  zakładu leczniczego, miejsce udzielania świadczeń 

zdrowotnych, przebieg procesu leczenia w jednostkach i komórkach organizacyjnych. 

Powyższy Regulamin był zgodny z księgą rejestrową. Ostatniej zmiany w księdze rejestrowej 

dokonano w dniu 16.05.2018 r.  

Kontrolą problemową objęto Oddział Ginekologiczno – Położniczo – Neonatologiczny. 

 (dowód akta kontroli str. 15– 72) 

Oddział Ginekologiczno – Położniczo - Neonatologiczny mieści się na I piętrze w budynku 

szpitala 

 W skład jego wchodzi:  

 Sala Porodowa, 

 Położnictwo w systemie rooming in 

 Patologia Ciąży, 

 Neonatologia,  

 Ginekologia, 

 Sala Cięć Cesarskich, 

 Szkoła Rodzenia 

Sala Porodowa 

Wejście na Salę Porodową  2- łóżkową odbywa się przez śluzę.  

W Sali Porodowej znajdują się: 

 2 łóżka porodowe oddzielone parawanem, 

 2 łóżeczka dla noworodków,  

 stanowisko do resuscytacji noworodka z pełnym wyposażeniem,  

 waga elektroniczna do ważenia noworodków, 

 ssak z jednorazowym oprzyrządowaniem,  

 szafki na sprzęt do porodu, w których znajdowały się  (pakiety sterylne dla noworodka, 

sterylne serwety, pakiety sterylne do porodu bez narzędzi, pakiety ze sterylnymi 

narzędziami do porodu). Narzędzia do porodu były wielorazowego użytku, które 
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sterylizowano w sterylizatorni w Nowym Szpitalu w Świebodzinie. Podmiot ten nie 

spełnia pełnych wymogów dotyczących sterylizatorni i zobowiązany został decyzją 

Nr HK-74/243/2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                            

w Świebodzinie do dostosowania sterylizatorni, zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą  (Dz. U. z 2012 r. poz. 739), w terminie do 30 czerwca 2019 r.     

W związku z powyższym wydana decyzja dyskwalifikuje Nowy Szpital                             

w Świebodzinie do wykonywania usług w zakresie sterylizacji innym podmiotom 

zewnętrznym. Podkreślić należy, iż to sam podmiot ma problemy w realizacji zadań     

w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi standardami. 

 aparat KTG do monitorowania  wewnątrzmacicznego stanu zdrowia noworodka.           

W razie konieczności użycia dodatkowego aparatu, istniała możliwość zastosowania 

innego aparatu KTG, gdyż w oddziale ginekologiczno – położniczo – 

neonatologicznym, znajdują się dodatkowo 2 przenośne aparaty KTG,  

 sprzęty wspomagające poród tj. piłki, fasolki, worek sako, 

 2 pompy infuzyjne (jednotorowe), 

 lampa bezcieniowa. 

Na Sali Porodowej istnieje możliwość odebrania dwóch porodów jednocześnie (łóżka 

porodowe są oddzielone parawanem), tym samym Sala Porodowa nie spełnia standardów  

zapewnienia rodzącym pełnej intymności, tj. prowadzenia porodów rodzinnych / z osobami 

towarzyszącymi. Sala Porodowa w swojej strukturze nie posiadała pomieszczenia higieniczo 

– sanitarnego. Pomieszczenie to znajdowało się na korytarzu przy Sali Porodowej, wyposażone 

było w kabinę prysznicową (bardzo mały metraż, brak możliwości zastosowania masażu 

wodnego łagodzącego bóle porodowe), WC, umywalkę. Przy porodzie stosowane są sprzęty 

wspomagające poród, takie jak piłki, fasolki, worek sako. 

W celu łagodzenia bólu porodowego i relaksacji wobec rodzącej mógł być zastosowany 

gaz potocznie nazywany rozweselającym (tlen z dodatkiem podtlenku azotu). Natomiast            

w celu  poprawy psychicznego lub fizycznego samopoczucia rodzącej, stosowana jest 

aromaterapia (wykorzystywanie materiałów roślinnych i aromatycznych olejów roślinnych,       

w tym olejków eterycznych) po uprzedniej zgodzie rodzącej.  

Z uwagi na brak lekarzy anestezjologów nie stosuje się do łagodzenia bólu porodowego 

znieczulenia zewnątrzoponowego. 
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Z informacji uzyskanej od położnej oddziałowej, każdy nowonarodzony noworodek w dobrym 

stanie ogólnym układany był na brzuchu matki „ciało do ciała” w celu rozpoczęcia jak 

najwcześniejszego karmienia piersią, a także nawiązania głębokiej więzi między matką                 

i dzieckiem. Czas przebywania z matką uzależniony jest od stanu dziecka po porodzie oraz 

woli matki.  

Sala Cięć Cesarskich: 

W skład Bloku Operacyjnego - Sali Cięć Cesarskich wchodzą następujące pomieszczenia: 

 przebieralnia, 

 śluza,  

 pomieszczenie ze stanowiskiem do chirurgicznego mycia rąk, w którym zespół ubiera 

się sterylnie, 

 sala cięć cesarskich (jednostanowiskowa, obsługiwana przez personel bloku 

operacyjnego). 

Funkcjonująca Sala Cięć Cesarskich spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia          

z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. 

poz. 739).  

W Oddziale Ginekologiczno – Położniczo – Neonatologicznym znajduje się                      

część neonatologiczna,  a w niej: gabinet zabiegowy noworodkowy, który jest przeszklony      

od strony Sali Porodowej. W nim wykonywane jest pierwsze po urodzeniu badanie noworodka, 

testy przesiewowe, oraz szczepienia ochronne. W dalszej części oddziału znajduje się dyżurka 

lekarska, poczekalnia (pomieszczenie przeznaczone dla rodziny rodzących). Na korytarzu 

znajduje się wkomponowana w ścianę szafa przeznaczona na bieliznę noworodkową. Oddział 

jest czysty po remoncie, posiada jeden laktator elektryczny. Noworodki, które wymagają 

karmienia sztucznego (ze względów zdrowotnych, bądź  na skutek niechęci matki do karmienia 

piersią, karmione są mieszanką na zlecenie lekarskie). W oddziale znajduje się również sala 

obserwacji noworodka, do której wejście jest przez śluzę umywalkowo – fartuchową 

(umywalka z dwoma dozownikami).  Sala obserwacyjna jest  wyposażona w: 

 2 inkubatory zamknięte, 

 2 lampy do fototerapii (przenośne łóżeczkowe), 

 aparat CPAP, 

 2 pulsoksymetry, 

 wagę noworodkową elektroniczną (szala wagi w kilku miejscach pęknięta) 
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 stanowisko od pielęgnacji i kąpieli noworodka, 

 lampę bakteriobójczą.  

Położnictwo: 

funkcjonuje w systemie rooming in, posiada ogółem 3 sale, w tym 2 sale  2 – łóżkowe i 1 salę                         

3 – łóżkową, sale nie posiadają pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. W salach  2- łóżkowych 

znajdują się 2 łóżka, 2 łóżeczka na kółkach, stanowisko do pielęgnacji i kąpieli noworodka, 

szafka z szufladami  przeznaczona dla noworodka (na bieliznę i pampersy) oraz dla położnicy 

(materiały higieniczne i bieliznę), umywalka. Ten sam sprzęt znajduje się w sali 3 – łóżkowej 

tylko w tej sali znajdują się 3 łóżka i 3 łóżeczka. W części położniczej znajdują się dwa 

pomieszczenia higieniczno – sanitarne. Jedno z nich znajduje się przy sali 3 – łóżkowej                

na korytarzu (WC, prysznic, umywalka), drugie pomieszczenie znajdujące się w tej części 

wymaga remontu (wyposażone jest w bidet, WC, prysznic i umywalkę). Na korytarzu znajdują 

się 2 wmontowane w ściany szafy oraz dyżurka położnych. Gabinet położnej oddziałowej był 

oddalony od oddziału i znajdował się piętro niżej (na parterze). W drugim dniu kontroli położna 

oddziałowa uczestniczyła przy zabiegach ginekologicznych (w krótkotrwałym znieczuleniu). 

 

Ginekologia i Patologia Ciąży 

W skład  części ginekologicznej wchodzi: 

Gabinet zabiegowy, w którym wykonywane są drobne zabiegi w krótkim znieczuleniu, który 

jest wyposażony w:  

 fotel ginekologiczny,  

 defibrylator,  

 aparat USG (posiadający dwie głowice dopochwową i przez brzuszną),  

 detektor tętna płodu,   

 szafki na narzędzia (szyba na pulpicie jednej z szafek była pęknięta i wymaga pilnej 

wymiany). 

Sprzęt do znieczulenia, do zabiegów jest przynoszony z Bloku Operacyjnego. W gabinecie 

zabiegowym ginekologicznym wykonywane są również badania ginekologiczne pacjentek.  

W dalszej części oddziału znajdują  się 2 sale 2 – łóżkowe przeznaczone dla kobiet ciężarnych 

(patologia ciąży), które są przedzielone pomieszczeniem  higieniczno – sanitarnym (prysznic, 

WC, umywalka), 3 sale 3 – łóżkowe przeznaczone dla kobiet chorych ginekologicznie (bez 

pomieszczeń higieniczno – sanitarnych). Sale chorych są czyste przestronne, łóżka są  nowe    

(z możliwością ich podwyższenia oraz uniesienia zagłówka). W dalszej części oddziału 
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znajduje się sala odwiedzin (świetlica), pomieszczenie higieniczno – sanitarne (WC, natrysk, 

umywalka).  

W Oddziale Ginekologiczno – Położniczo – Neonatologicznym w dniu kontroli przebywało                     

5 położnic, 5 noworodków, 4 chore ginekologicznie. Nie było hospitalizowanych kobiet 

rodzących oraz kobiet ciężarnych. 

Szkoła Rodzenia 

usytuowana jest na parterze w budynku szpitala i jest za symboliczną opłatą (30,00 zł. 

miesięcznie). Sala, w której odbywają się zajęcia Szkoły Rodzenia jest pomieszczeniem               

o bardzo małym metrażu (nie ma możliwości prowadzenia typowych zajęć zgodnie                          

z programem Szkoły Rodzenia tzn. gimnastyki ogólno – sprawnościowej, gimnastki 

oddechowej, zajęć praktycznych). Istnieje możliwość prowadzenia tylko i wyłącznie zajęć 

teoretycznych (pogadanek). Zajęcia w Szkole Rodzenia odbywają się raz w tygodniu w każdą 

środę od godziny 16.30, prowadzi ją położna, która ma ukończony kurs specjalistyczny                  

z zakresu Szkoły Rodzenia, jak również posiada kurs doradcy laktacyjnego. Udział w zajęciach 

biorą ciężarne z miasta i okolic Skwierzyny od 28 do 38 tygodnia ciąży. Od ciężarnych nie jest 

wymagane zaświadczenie lekarskie, które potwierdza, że kobieta może uczestniczyć                      

w zajęciach Szkoły Rodzenia. Tematyka zajęć realizowana jest na podstawie opracowanego 

programu Szkoły Rodzenia. Swoim zakresem obejmuje higienę okresu ciąży, połogu oraz 

przebieg porodu, pielęgnację noworodka, karmienie piersią, naturalną metodę regulacji poczęć.  

                                                                                                 (dowód akta kontroli str. 73 – 83) 

 

10. Zatrudnienie w Oddziale Ginekologiczno – Położniczo – Neonatologicznym 

Zatrudnienie  personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie opieki nad matką                   

i dzieckiem w Oddziale Ginekologiczno – Położniczo – Neonatologicznym ustalono                     

na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, dotyczących zatrudnienia                      

i kwalifikacji personelu medycznego. 

 

Kadra lekarska  Oddział  Ginekologiczno – Położniczo – Neonatologiczny 

Ogółem na Oddziale Położniczo – Ginekologicznym zatrudnionych jest 6 lekarzy, w tym: 

 4 specjalistów II° w dziedzinie położnictwa i ginekologii,  

 2 specjalistów  I° w dziedzinie położnictwa i ginekologii, w tym Koordynator Oddziału 

Ginekologiczno – Położniczo – Neoanatologicznego,  

Wszyscy lekarze ginekolodzy są zatrudnieni na umowy kontraktowe. Koordynator Oddziału 

Ginekologiczno – Położniczo - Neonatologicznego zatrudniony jest w pełnym wymiarze 
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godzin oraz pełni dyżury  w oddziale. W toku kontroli stwierdzono, że Nadzór nad Oddziałem 

Ginekologiczno – Położniczo - Neonatologicznym w dalszym ciągu sprawuje lekarz specjalista 

I° w dziedzinie położnictwa i ginekologii, tzw. Koordynator Oddziału Ginekologiczno – 

Położniczo – Neoanatologicznego. Natomiast na Pododdziale neonatologicznym zatrudniony 

jest Kierownik neonatologii specjalista II° w dziedzinie pediatrii  i  II° w dziedzinie chorób 

płuc. W trakcie rozmowy przeprowadzonej po zakończeniu czynności kontrolnych w jednostce 

z Panią Prezes oraz z Panem Prokurentem, która dotyczyła braków położnych oraz zatrudnienia 

lekarza z II° specjalizacji na stanowisko Ordynatora Oddziału, złożono wyjaśnienie ustne, iż 

cały czas trwają poszukiwania i składane są oferty na to stanowisko. Natomiast zwiększenie 

liczby położnych na dyżurach dziennych i nocnych jest również brane pod uwagę.  

 

Na pododdziale neonatologicznym zatrudniony jest Kierownik neonatologii specjalista II°        

w dziedzinie pediatrii  i  II° w dziedzinie chorób płuc oraz  7 lekarzy dyżurujących w tym: 

 3 specjalistów II° w dziedzinie Pediatrii,  

 3 specjalistów II°  w dziedzinie Neonatologii, 

 1 specjalista I° w dziedzinie Pediatrii i  II° chorób zakaźnych. 

Wszyscy lekarze na pododdziale neonatologicznym posiadają zaświadczenie ukończenia 

podstawowego szkolenia pn. „Resuscytacja Noworodka”. 

 

Kadra położnych Oddział  Ginekologiczno – Położniczo – Neonatologiczny 

Ogółem na oddziale ginekologiczno – położniczo – neonatologicznym zatrudnionych jest          

15 położnych i 1 pielęgniarka.   

Posiadane kwalifikacje: 

Położna oddziałowa  ukończyła policealną 2,5 letnią szkołę położnych, posiadała ukończone       

2 specjalizacje (w dziedzinie Pielęgniarstwa położniczego i Organizacji i zarządzania), kurs 

kwalifikacyjny  dla położnych w dziedzinie „Pielęgniarstwo rodzinne”, kurs specjalistyczny 

„Szczepienia ochronne dla noworodków”, kurs specjalistyczny „Terapia bólu” dla pielęgniarek 

i położnych, kurs dokształcający „Karmienie piersią standard w opiece okołoporodowej”, kurs 

dokształcający „Prowadzenie poradnictwa laktacyjnego i grup wsparcia dla matek 

karmiących”, Certyfikat uprawniający do pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu 

raka szyjki macicy, ukończone szkolenie z zakresu „Przetaczania krwi”  oraz w zakresie 

„Technik pobierania krwi pępowinowej”. Pozostała kadra położniczo - pielęgniarska  posiada: 
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 2 położne z tytułem  magistra (1 mgr położnictwa, 1 mgr doradztwa zawodowego                               

i personalnego), 

 3 położne z tytułem licencjata, w tym: 

(1 położna posiadała licencjat z położnictwa i licencjat z zarządzania w opiece zdrowotnej,                    

1 położna posiada licencjat administracji służb społecznych, 1 położna mająca dwa prawa 

wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej posiada licencjat z pielęgniarstwa, 

 1 położna  posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego, 

 2 położne posiadały dwa prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, 

 1 pielęgniarka ukończyła 5 letnie Liceum Medyczne,  

 7 położnych ukończyło policealną 2,5 letnią szkołę położnych i legitymuje się 

dyplomem położnej. 

Kursy i szkolenia 

 1 położna posiadała kurs specjalistyczny – „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” 

dla pielęgniarek i położnych, 

 12 położnych – posiadało  zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z zakresu 

przetaczania krwi  oraz w zakresie technik pobierania krwi pępowinowej, 

 1 położna - posiadała zaświadczenie ukończenia podstawowego szkolenia                         

pn. „Resuscytacja Noworodka”, 

 5 położnych – posiadało zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego                     

w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych,  

 3 położne posiadały  kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych, 

 2 położne posiadały  kurs kwalifikacyjny  dla położnych środowiskowych rodzinnych, 

 3 położne posiadały kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo 

oddechowej.  

Pielęgniarka i położne systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział 

w kursach, konferencjach oraz szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych. 

Dokonując oceny zatrudnienia położnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczo – 

Neonatologicznym sprawdzono grafiki z miesiąca czerwca, lipca, sierpnia 2018 r. Po analizie 

grafików stwierdzono, że w Oddziale na dyżurach dziennych od 7.00 – 19.00 oraz nocnych od 

19.00 do 7.00, były obecne 2 położne, które realizowały zadania na bloku porodowym, 

położnictwie w systemie rooming–in,  ginekologii, patologii ciąży. Położne również schodziły,                          

do noworodka do Sali cięć cesarskich w momencie wykonywania cięcia cesarskiego (bardzo 

wysoki wskaźnik cięć cesarskich za I półrocze, który wynosił 56,2% ogółu porodów przy ć 
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usług innemu podmiotowi leczniczemu w zakresie sterylizacji wskaźniku  wojewódzkim 

(46,1%). Według zespołu kontrolnego, jak również wg zaleceń  Konsultanta Wojewódzkiego 

w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii, zatrudnienie tylko 2 położnych na dyżurach dziennych 

i nocnych zagraża bezpieczeństwu pacjentek rodzących, ciężarnym, położnicom (szczególnie 

tym po cięciach cesarskich, które wymagają intensywnego nadzoru szczególnie w 0 dobie), 

chorym ginekologicznie (głównie tym po zabiegach operacyjnych).  

Zespół kontrolny dokonał również oceny realizacji zadań przez Położną Oddziałową:  

 w miesiącu czerwcu br. -  Położna Oddziałowa w godzinach od 7.00 do 14.35 była 

obecna na dyżurach przez 12 dni. Natomiast przez 4  dni uzupełniała dyżury dzienne  

w godzinach od 7.00 do 19.00 (wykazana była na grafiku położnych odcinkowych),  

tym samym nie została zaplanowana do wykonywania zadań Oddziałowej (a Oddział 

nie posiadał właściwego zabezpieczenia kadrowego stanowiska Położnej Oddziałowej).  

 w miesiącu lipcu br. –  zgodnie z grafikiem dyżury Położnej  Oddziałowej przedstawiały 

się następująco: przez 6 dni w godzinach od 7.00 do 14.35, przez 6 dni  od godziny 7.00 

do godziny 15.00. Dodatkowo położna Oddziałowa  w 7 przypadkach uzupełniała 

dyżury dzienne w godzinach od 7.00 do 19.00 (wykazana była na grafiku położnych 

odcinkowych), tym samym nie została zaplanowana do wykonywania zadań 

Oddziałowej (a Oddział nie posiadał właściwego zabezpieczenia kadrowego stanowiska  

Położnej Oddziałowej).  

 w miesiącu sierpniu br. - zgodnie z grafikiem dyżury Położnej Oddziałowej 

przedstawiały się następująco:  przez 5 dni  w godzinach od 7.00 do 14.35,  przez 5 dni  

od godziny 7.00 do godziny 15.00. Dodatkowo uzupełniała 1 dyżur dzienny  od 7.00 – 

19.00,   w celu zabezpieczenia dwuosobowej  obsady Położnych Odcinkowych.. 

 w trakcie kontroli zaobserwowano również, że pacjentki ginekologiczne, u których 

wykonywane były drobne zabiegi w krótkim znieczuleniu obsługiwane były przez 

Położną Oddziałową, która asystowała przy zabiegach, a następnie wykonywała 

czynności porządkujące gabinet zabiegowy oraz kompletowała pakiety składające się  

z narzędzi, które przekazywano do szpitala w Świebodzinie w celu dokonania 

sterylizacji (istotnym jest fakt, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                     

w Świebodzinie wydał decyzję z dnia 30 czerwca 2019 r. nr EP-8/229/2018 dotyczącą 

dostosowania Centralnej Sterylizatorni do wymagań zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
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powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą. W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi przez kontrolerów PPIS                    

w Świebodzinie w zakresie Centralnej Sterylizatorni Nowego Szpitala w Świebodzinie, 

wątpliwym i wręcz niemożliwym staje się fakt korzystania z usług podmiotu, który nie spełnia 

wymagań w powyższym zakresie).   

Analizując przyjętą ww. organizację pracy i obowiązki oddziałowej zauważyć należy,                 

iż zgodnie z przyjętym standardem przypisanym stanowisku Położnej Oddziałowej do jej zadań 

należy przede wszystkim nadzorowanie i organizowanie pracy pielęgniarek i położnych 

odcinkowych.  Nakładanie zbyt wielu lub dodatkowych obowiązków  na Położną Oddziałową 

zwiększa ryzyko niewłaściwej realizacji jej zadań i skutkować może zagrożeniem dla 

pacjentów,  jak również dla realizowanych procedur kadrowych, szkoleniowych.  

                                                                                                (dowód akta kontroli str. 84 - 306)                                                    

 11. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, jakim powinien dysponować Oddział  

Ginekologiczno – Położniczo – Neonatologiczny określone zostało w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

leczenia szpitalnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 694 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 maja 2010 r.      

o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211). Kontroli  poddano paszporty sprzętu                 

i aparatury medycznej używanej w oddziale. Wszystkie paszporty zawierały aktualne 

przeglądy, a termin następnych przeglądów technicznych zaplanowany był na listopad 2018 r. 

Wobec tego  ustalono,  że w powyższym  oddziale znajdował się sprzęt zgodnie z wymogami 

w/w ustawy i rozporządzenia.                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                             (dowód akta kontroli str. 307 - 309) 

12. Dokumentacja medyczna prowadzona w Oddziale Ginekologiczno – Położniczo - 

Neonatologicznym                   

W powyższym oddziale prowadzona jest następująca dokumentacja medyczna: 

dokumentacja zbiorcza:  

Księga przyjęć pacjentek do oddziału, Książka cięć cesarskich, Książka transfuzyjna, Książka 

środków odurzających. Książki raportów położnych z każdego z pododdziałów, Księga 

Porodów. Dokumentacja zbiorcza prowadzona jest rzetelnie, czytelnie, wpisy w dokumentacji 

dokonywane są chronologicznie. Każdy wpis opatrzony był podpisem i pieczątką wraz                  

z numerem prawa wykonywania zawodu osoby dokonującej wpisu. W Książce raportów 

położne uwzględniają: kategoryzacją pacjentek, stan początkowy pacjentek, liczbę przyjęć, 

stan końcowy oraz najważniejsze zdarzenia lub wynikające problemy, które wystąpiły podczas 

dyżuru. W książce raportów widnieje pieczątka i podpis osoby zdającej i przyjmującej dyżur. 
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Pododdział ginekologiczny 

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r. odbyło się 196 hospitalizacji kobiet chorych 

ginekologicznie. Kontroli poddano 99 Historii Choroby co stanowiło 51% ogółu 

hospitalizowanych kobiet chorych ginekologicznie. 

Historia choroby ginekologiczna zawierała: 

 kartę gorączkową, 

 kartę zgody pacjentki na leczenie, 

 formularz oceny ryzyka zakażeń przy przyjęciu do szpitala, 

 wyniki badań laboratoryjnych, 

 kartę obserwacji wkłucia obwodowego, 

 kartę indywidualnej pielęgnacji chorej ginekologicznie, 

 kartę monitorowania bólu,  

 indywidualną kartę zleceń lekarskich, 

 kartę informacyjną leczenia szpitalnego wraz z klauzulą dotycząca 

przetwarzania danych osobowych. 

Ustalono, że wpisy w kontrolowanej dokumentacji medycznej są dokonywane chronologicznie.  

Kontrolowana dokumentacja zawiera numeracje każdej strony, jest oznakowana nazwą 

podmiotu leczniczego. Na pierwszej stronie historii choroby znajdują się dane personalne wraz 

z peselem pacjentki, dane dotyczące przyjęcia do szpitala, rozpoznanie oraz oświadczenie         

m. in. dotyczące zapoznania się z  kartą praw pacjenta, regulaminem oddziału. Karta zleceń 

lekarskich oraz Karta indywidualnej pielęgnacji chorej ginekologicznie zawiera pod wpisem, 

parafkę oraz właściwą pieczęć lekarza zlecającego, położnej lub pielęgniarki wykonującej 

zlecenie lekarskie (z tytułem zawodowym oraz z numerem prawa wykonywania zawodu). 

Każda historia choroby jest  odpowiednio zszyta i spięta. W wyniku kontroli stwierdzono,          

że dokumentacja indywidualna chorych ginekologicznie jest prowadzona w sposób 

prawidłowy. 

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r. w Oddziale Ginekologiczno – Położniczo - 

Neonatologicznym  odbyło się  218 porodów i urodziło się 218 noworodków, w tym:  

 1 zgon wewnątrzmaciczny, co stanowi 4,6 ‰ ogółu  porodów (ciężarna zgłosiła się do 

szpitala już z obumarłą ciążą), 

 120 porodów rozwiązanych cięciem cesarskim -  co stanowi 55,3% ogółu porodów 

(bardzo wysoki wskaźnik cięć cesarskich jak na I poziom referencyjny),  

 w okresie objętym kontrolą w oddziale nie było zgonów poporodowych do 6 doby życia. 
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Dokumentacja Pododdziału neonatologicznego 

W skład dokumentacji ogólnej pododdziału wchodzi:  

 Książka pododdziału noworodków, 

 Książka wykonanych badań w kierunku fenyloketonurii, hypotyreozy, mukowiscydozy, 

 Książka badania słuchu u noworodków, 

 Książka szczepień ochronnych (BCG,WZW),  

 Książka raportów pielęgniarskich. 

W Książce pododdziału neonatologicznego odnotowane są dane osobowe matki noworodka 

wraz z numerem PESEL, przebytymi chorobami w czasie ciąży, przebiegiem porodu                         

i ewentualnymi powikłaniami. Znajdują się w niej również dane o noworodku dotyczące płci, 

wagi, długości, oceny w skali APGAR. Ponadto odnotowane są dane dotyczące wypisu 

noworodka ze szpitala. Stwierdzono brak podpisu i pieczątek wraz z nr prawa wykonywania 

zawodu osoby dokonującej w tej książce wpisu.  

Pozostała dokumentacja zbiorcza prowadzona czytelnie rzetelnie. Każdy wpis opatrzony 

parafką i pieczątką osoby dokonującej wpisu. Wykonawstwo testów przesiewowych                      

w pododdziale neonatologicznym ustalono na podstawie książki fenyloketonurii,  hypotreozy    

i mukowiscydozy, z której wynika że na 217 urodzonych noworodków żywych u wszystkich 

(100%) wykonano  testy przesiewowe w kierunku wczesnego ich rozpoznania.   W 

dokumentacji widnieje dokładna data wykonanego badania, wraz z podpisem i właściwą 

pieczątką osoby wykonującej badanie. Na podstawie Książki badania przesiewowego słuchu 

stwierdzono, że na 217 urodzeń żywych badanie przesiewowe słuchu wykonano u 210 

noworodków. Każde wykonane badanie słuchu zawierało datę podpis i pieczątkę osoby 

wykonującej. Nie wykonano badania słuchu u 7 noworodków        z uwagi na fakt przewiezienia 

ich ze względu na zły stan zdrowia do Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii do Gorzowa 

Wlkp. (III poziom referencyjny).  

Indywidualna dokumentacja medyczna noworodka wchodzi w skład dokumentacji 

indywidualnej położnicy (jako całość).   

Ogółem kontroli poddano 109 historii choroby wraz z kompletem dokumentacji na 217 

odbytych porodów żywych, co stanowiło 50,2 % ogółu położnic  i 50,2 % ogółu urodzonych 

noworodków.  

Historia choroby położnicy zawiera kartę zleceń lekarskich, kartę indywidualnej pielęgnacji 

nad położnicą, kartę pielęgnacji wkłuć obwodowych, kartę obserwacji rany pooperacyjnej, 

kartę informacyjną leczenia szpitalnego, okołooperacyjną kartę kontrolną w przypadku 
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wykonanego cięcia cesarskiego, kartę - zgoda matki na wykonywanie konkretnych zabiegów    

u noworodka (szczepienie, pobieranie krwi na testy przesiewowe).  Dla noworodka prowadzona 

jest Historia rozwoju noworodka, indywidualna karta zleceń lekarskich, karta przesiewowego 

badania słuchu oraz karta indywidualnej pielęgnacji noworodka. Dokumentacja 

neonatologiczna i położnicza i prowadzona jest prawidłowo, w sposób czytelny. Wpisy                

w dokumentacji dokonywane chronologicznie, strony ponumerowane, zawierają oznakowanie 

podmiotu leczniczego oraz podpisy i pieczątki osób dokonujących wpisu,. Znajdujące się            

w dokumentacji wyniki badań KTG kobiety rodzącej zawierają oznakowanie osoby 

wykonującej KTG oraz lekarza dokonującego oceny wyniku badania (podpis i pieczątkę). 

 

Dokumentacja prowadzona w pododdziale patologii ciąży 

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r. w Oddziale Ginekologiczno – Położniczo - 

Neonatologicznym  hospitalizowanych było 30 kobiet ciężarnych. Kontroli poddano 30 Historii 

Choroby kobiet ciężarnych (100% ogółu hospitalizowanych). W skład dokumentacji kobiet 

ciężarnych wchodzi: 

 karta gorączkowa, 

 karta zleceń lekarskich, 

 karta indywidualnej pielęgnacji kobiety ciężarnej, 

 karta przebiegu ciąży (kserokopia), 

 wyniki wykonanych badań laboratoryjnych, 

 wyniki wykonanych badań diagnostycznych (wyniki badań KTG znajdujące się                

w dokumentacji zawierają imię i nazwisko pacjentki wraz z numerem PESEL oraz 

oznakowanie położnej wykonującej to badanie i lekarza odczytującego wynik -  podpis 

i pieczątkę). 

 indywidualna karta tętna płodu, 

 karta informacyjna leczenia szpitalnego. 

Skontrolowana dokumentacja medyczna prowadzona prawidłowo, ułożona chronologicznie, 

prawidłowo oznakowana. Wszystkie strony dokumentacji ponumerowane. Wpisy                         

do dokumentacji opatrzone podpisem i pieczątka wraz z numerem prawa wykonywania zawodu 

osoby dokonującej wpisu. 

                                                                                              (dowód akta kontroli str. 310 - 321) 
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Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:  

W odniesieniu do zakresu objętego kontrolą uznano, iż Oddział Ginekologiczno – Położniczo 

- Neonatologiczny realizował zadania w zakresie opieki nad matką i dzieckiem. 

Stwierdzono, że: 

1. Sala Porodowa nie spełnia wymogów do przeprowadzenia porodów rodzinnych (jest      

2- łóżkowa, łóżka porodowe przedzielone są parawanem). 

2. Brak pomieszczenia higieniczno – sanitarnego na Sali Porodowej (znajdowało się           

na korytarzu przy Sali Porodowej, kabina prysznicowa posiadała mały metraż).            

Brak możliwości wykorzystania prysznica do zastosowania masażu wodnego 

łagodzącego bóle porodowe.  

3. W celu łagodzenia bólu porodowego i relaksacji wobec rodzącej mógł być zastosowany 

gaz potocznie nazywany rozweselającym - tlen z dodatkiem podtlenku azotu. 

4.  Rodzące mogą korzystać ze sprzętów wspomagających poród (piłki, fasolki, worek 

sako). 

5. Z uwagi na brak lekarzy anestezjologów nie stosuje się do łagodzenia bólu porodowego 

znieczulenia zewnątrzoponowego. 

6. W gabinecie obserwacyjnym dla noworodka znajdująca się waga elektroniczna miała 

w kilku miejscach pękniętą szalę (co wymaga pilnej wymiany). 

7. W gabinecie zabiegowym ginekologicznym szyba na pulpicie jednej z szafek była 

pęknięta i wymaga pilnej wymiany. 

8. W okresie od 01.01.2018 r do 31.08.2018 r. odbyło się 218 porodów, w tym 1 poród 

noworodka martwo urodzonego,  wskaźnik umieralności okołoporodowej wynosił             

– 4,6 ‰ ogółu  porodów. 

9. Bardzo wysoki wskaźnik cięć cesarskich, który wynosił – 55,3 % ogółu porodów                

- najwyższy w województwie (mając na uwadze fakt, iż Oddział Ginekologiczno               

– Położniczo - Neonatologiczny jest pierwszego poziomu referencyjnego i na tym 

poziomie powinno się odbywać najwięcej porodów fizjologicznych, natomiast 

przypadki patologii zgodnie z założeniami poziomu referencyjności powinny być 

przekazywane na wyższy poziom, a  cięcia  cesarskie powinno się wykonywać tylko 

nagłe oraz w przypadku zagrożenia życia matki lub dziecka). Tego typu 

nieprawidłowości stwierdza również Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Położnictwa 

i Ginekologii, który ten temat poruszał już kilkakrotnie na spotkaniach  z  Ordynatorem 

jak również z kolejnymi Prezesami Zarządu – stwierdzono brak zmian w tej kwestii. 
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10. Badania przesiewowe u noworodków (Fenyloketonuria, Hypotyreoza, 

Mukowiscydoza, Choroby rzadkie),  wykonano u 217 noworodków - 100% ogółu 

urodzeń żywych,.  

11. Badanie przesiewowe słuchu - wykonano u 200 noworodków - 92 % ogółu urodzeń 

żywych (siedem noworodków przeniesiono na trzeci pozom referencyjności z uwagi    

na zły stan zdrowia i badań słuchu nie wykonano). 

12. Położne z Oddziału Ginekologiczno – Położniczo - Neonatologicznego realizują wobec 

ciężarnych i położnic edukację z zakresu karmienia piersią,  na powyższym oddziale 

znajduje się do wykorzystania przez położnice 1 laktator elektryczny.  

13. Pomieszczenie, w którym znajduje się Szkoła Rodzenia nie spełnia wymogów                 

do realizacji programu Szkoły Rodzenia (zbyt małe, zagracone, wymaga remontu, 

ściany i sufit wymagają odświeżenia, drzwi wejściowe do wymiany, brak możliwości 

wykonywania przez ciężarne ćwiczeń). 

14. Nadzór nad Oddziałem Ginekologiczno – Położniczo – Neonatologicznym sprawuje 

Koordynator Oddziału Ginekologiczno – Położniczo – Neoanatologicznego - 

specjalista  I° w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Zgodnie z zaleceniami 

Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Polskiego 

Towarzystwa Ginekologicznego osoba nadzorująca Oddział tj. Ordynator, Kierownik 

lub tzw. Koordynator Oddziału powinna posiadać tytuł specjalisty II° według starego 

trybu szkolenia lub specjalisty wg nowego trybu, co również podkreślał w swoich 

wystąpieniach pokontrolnych i rozmowach Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 

położnictwa  i ginekologii.  

15. W Oddziale Ginekologiczno – Położniczo – Neonatologicznym występuje 

zabezpieczenie dyżurów w kadrę lekarską zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 

oddziału I poziomu referencyjnego. 

16. Kadra położnych posiada odpowiednie kwalifikacje, brała udział w kursach, 

szkoleniach, konferencjach.  

17. Obecny stan liczebny położnych jest niewystarczający w stosunku do zakresu 

realizowanych zadań, co w konsekwencji może wpływać niekorzystnie na jakość 

udzielanych świadczeń, jak również na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. 

Podkreślić należy, iż Oddział wykazuje najwyższy wskaźnik cięć cesarskich                        

w województwie, tym samym położnice oraz ich dzieci wymagają szczególnego 

nadzoru, co również wcześniej wykazywał Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 

Położnictwa i Ginekologii w swoich wystąpieniach pokontrolnych. 
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18. Położna Oddziałowa powinna realizować obowiązki w ramach swoich zadań, a nie 

uzupełniać braki w kadrze położnych odcinkowych. 

19. Oddział Ginekologiczno – Położniczo - Neonatologiczny posiadał odpowiednie 

wyposażenie w sprzęt diagnostyczny i leczniczy z aktualnymi przeglądami 

technicznymi. 

20. Dokumentacja medyczna wewnętrzna ogólna i indywidualna prowadzona jest zgodnie                                     

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, 

zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania                     

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2069). Uchybienia formalne dotyczą wyłącznie pododdziału 

neonatologicznego, gdzie stwierdzono brak podpisu i pieczątek wraz z nr prawa 

wykonywania zawodu osoby dokonującej wpisu w Książce przyjęć. 

Nieprawidłowości i uchybienia:  

1. Sala Porodowa nie spełnia wymogów do przeprowadzenia porodów rodzinnych (jest                       

2- łóżkowa, łóżka porodowe przedzielone parawanem). 

2. Brak pomieszczenia higieniczno – sanitarnego na Sali Porodowej (znajdowało się na 

korytarzu przy Sali Porodowej, kabina prysznicowa posiadała mały metraż, brak 

możliwości wykorzystania prysznica do zastosowania masażu wodnego łagodzącego 

bóle porodowe.  

3. Z uwagi na brak lekarzy anestezjologów nie stosuje się do łagodzenia bólu porodowego 

znieczulenia zewnątrzoponowego. 

4. W gabinecie obserwacyjnym dla noworodka znajdująca się waga elektroniczna miała 

w kilku miejscach pękniętą szalę (co wymaga pilnej wymiany). 

5. W gabinecie zabiegowym ginekologicznym szyba na pulpicie jednej z szafek była 

pęknięta i wymaga pilnej wymiany. 

6. Pomieszczenie, w którym znajduje się Szkoła Rodzenia nie spełnia wymogów                  

do realizacji programu Szkoły Rodzenia (zbyt małe, zagracone, wymaga remontu, 

ściany i sufit wymagają odświeżenia, drzwi wejściowe do wymiany, brak możliwości 

wykonywania przez ciężarne ćwiczeń). 

7. Nadzór nad Oddziałem Ginekologiczno – Położniczo – Neonatologicznym sprawuje 

Koordynator Oddziału Ginekologiczno – Położniczo – Neoanatologicznego - 

specjalista  I° w dziedzinie położnictwa i ginekologii. 

8. Stan liczebny położnych jest niewystarczający w stosunku do zakresu realizowanych 

zadań, co w konsekwencji może wpływać niekorzystnie na jakość udzielanych 

świadczeń, jak również na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. 
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9. Położna Oddziałowa powinna realizować obowiązki w ramach swoich zadań, a nie 

uzupełniać braki w kadrze położnych odcinkowych.  

10. W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi przez kontrolerów Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie dotyczących działalności 

Centralnej Sterylizatorni Nowego Szpitala w Świebodzinie, wątpliwym i wręcz 

niemożliwym staje się fakt korzystania przez Oddział Ginekologiczno – Położniczo – 

Neonatologiczny w Skwierzynie z usług  w zakresie sterylizacji w podmiocie, który nie 

spełnia wymagań w powyższym zakresie.  

11. Bardzo wysoki wskaźnik cięć cesarskich, który wynosił – 55,3 % ogółu porodów - 

najwyższy w województwie (mając na uwadze fakt, iż Oddział Ginekologiczno – 

Położniczo - Neonatologiczny jest pierwszego poziomu referencyjnego i na tym 

poziomie powinno się odbywać najwięcej porodów fizjologicznych.  

12. Brak podpisów i pieczątek osób dokonujących wpisów w Książce przyjęć                             

w pododdziale neonatologicznym. 

Na tym kontrolę zakończono. 

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli 

pod poz. Nr 12 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej  (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 6 marca  2018 r. Prawo 

przedsiębiorców  (Dz. U. z 2018 r., poz. 646.). 

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.     

z 2018 r., poz. 160 z póź. zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru 

jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych 

rejestrem  w terminie 14 dni od dnia ich powstania. 

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem Prezes 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów 

stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności 

kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. 

Prezes podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia 

czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których: 



 18 

- egz. nr 1 przekazano do: Pani Prezes Zarządu NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. DR NAUK MEDYCZNYCH RADZIMIRA 

ŚMIGIELSKIEGO SP. Z O.O. 

- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

Data i miejsce sporządzenia protokołu:   21. 11. 2018 r. Gorzów Wlkp. 

Podpisy osób kontrolujących:  

1. Inspektor Wojewódzki 

w Oddziale Kształcenia 

i Spraw Medycznych 

w Wydziale Zdrowia 

Wiesława Kandefer  

 

2. Inspektor Wojewódzki 

w Oddziale Kształcenia 

i Spraw Medycznych 

w Wydziale Zdrowia 

Agnieszka Mielnik 

 

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu  

Miejscowość: Skwierzyna , data: 04.12.2018 r. 

Podpis                                                     Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Wiceprezes Zarządu                     Szpital im. dr nauk Medycznych Radzimira Śmigielskiego sp. z o.o. 

   Joanna Pachnicz     66-440 Skwierzyna, ul. Szpitalna 5                       

Pieczątka i podpis Prezesa Zarządu  jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej 

 

Odmawiam podpisania protokołu z powodu 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Miejscowość.....................................data..................            

 

Podpis....................................................................                            

 

Pieczątka i podpis Prezesa Zarządu jednostki  kontrolowanej lub  osoby upoważnionej 


