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I. Dane identyfikacyjne 
Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 
9, 85-094 Bydgoszcz1 

 

Jacek Kryś, Dyrektor Szpitala od 19 grudnia 2013 r.2 
(akta kontroli str. 5-6) 

1. Zapewnienie warunków pobytu opiekunom dzieci w Szpitalu jako wypełnienie 
praw pacjentów niesamodzielnych do zapewnienia dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej. 

2. Zapewnienie warunków pobytu opiekunom dorosłych pacjentów 
niesamodzielnych jako wypełnienie praw tych pacjentów do zapewnienia 
dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.    

 

Lata 2019-2020 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych3), z ewentualnym 
wykorzystaniem dowodów i danych dotyczących okresu wcześniejszego. 

  

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

 

 
1. Lucyna Cierzniakowska-Morzyńska, główny specjalista kontroli państwowej, 

upoważnienie do kontroli nr LBY/187/2019 z 6 grudnia 2019 r.  

2. Jan Pierzyński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LBY/186/2019 z 6 grudnia 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-4) 

                                                      
1 Dalej: „WSS” lub „Szpital”. 
2 Dalej: „Dyrektor”.  
3  10 lutego 2020 r. 
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Szpital zapewnił możliwość całodobowego pobytu opiekunów sprawujących 
dodatkową opiekę pielęgnacyjną w oddziałach dziecięcych6. Przygotowano im 
odpowiednią ilość dodatkowych łóżek lub rozkładanych foteli i dostęp do 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w tym natrysków7. Stworzono też możliwość 
dziennego pobytu opiekunów (i osób odwiedzających) w dwóch badanych 
oddziałach dla dorosłych8. W przepisach wewnętrznych Szpitala właściwie 
uregulowano wypełnianie praw pacjentów. Zapewniono też bezpieczeństwo (w tym 
sanitarne) i spełnianie praw innych pacjentów. Od 1 grudnia 2018 r. Szpital nie 
obciążał kosztami pobytu osób sprawujących całodobową dodatkową opiekę 
pielęgnacyjną nad pacjentami poniżej 18 roku życia9. Wyniki badania 
kwestionariuszowego NIK, brak skarg i pozytywne wyniki badania satysfakcji 
pacjentów wskazują, iż opiekunowie nie musieli wyręczać w obowiązkach personelu 
medycznego lub interweniować ws. wykonywania czynności pielęgnacyjnych. 
Działaniami nieprawidłowymi było niezapewnienie wymaganej liczby pielęgniarek we 
wszystkich kontrolowanych oddziałach.  

Powstała nieprawidłowość nie miała istotnego wpływu na zapewnienie opiekunom 
pacjentów niesamodzielnych właściwych warunków pobytu w szpitalu; a biorąc pod 
uwagę stopień obłożenia łóżek w Szpitalu, braki etatowe pielęgniarek nie miały 
wpływu na prawidłową opiekę nad pacjentem.     

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe10 kontrolowanej działalności 

1. Zapewnienie warunków pobytu opiekunom dzieci 
w   Szpitalu jako wypełnienie praw pacjentów 
niesamodzielnych do zapewnienia dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej   

1.1. Zgodnie z rozdziałem XI  Regulaminu Organizacyjnego Szpitala11 w oddziałach 
obowiązywały następujące zasady odwiedzin pacjentów: 

 zalecono odwiedziny w każdym dniu tygodnia w godzinach 14:00-18:00; 

 ograniczenia kontaktów pacjenta z osobami z zewnątrz, w tym prawa do 
sprawowania dodatkowej opieki nad pacjentem mogły nastąpić ze względów 
epidemiologicznych, ze względu na stan zdrowia innych chorych lub z innych 
ważnych powodów; 

 osoby niepełnoletnie mogły odwiedzać chorych w towarzystwie osoby dorosłej, a 
w uzasadnionych przypadkach za zgodą lekarza dyżurnego samodzielnie; 

                                                      
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
6 Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii (dalej: „LPH”) oraz Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii 

(dalej: „LPA”). 
7  Co było wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą (Dz. U. poz. 595), zał. nr 1, cz. V ust. 8 i 10. 

8  W oddziałach tych opiekunowie nie przebywali całodobowo. 
9  Zgodnie z art. 34 i 35 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, ze zm.), dalej: ustawa o prawach pacjenta. 
10 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
11 Wprowadzonego zarządzeniem wewnętrznym Nr 127/2018 Dyrektora Szpitala z 31 grudnia 2018 r. (ze zm.), 

zarządzeniem Nr 92/2019 z 18 listopada 2019 r.       
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 jednego pacjenta mogły odwiedzać w tym samym czasie dwie osoby. 

Wskazano na obowiązki osoby odwiedzającej pacjenta i czego jej się zabrania, 
np. siadania na łóżkach szpitalnych, prowadzenia głośnych rozmów, zakłócenia 
ciszy i spokoju pozostałych pacjentów, agresywnych zachowań wobec innych osób. 
Zarządzenia podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w miejscach 
udzielania świadczeń, na stronie internetowej Szpitala i Biuletynie Informacji 
Publicznej12 oraz umieszczono na portalu szpitalnym. 

(akta kontroli str. 22-25, 46-48, 148-150) 

Na tablicach informacyjnych oddziałów Szpitala wywieszono „Zasady 
funkcjonowania oddziału, w tym sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad 
pacjentem”. Podano w nich m.in., że: 

 pacjenci mają prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez 
opiekuna; 

 osoby sprawujące opiekę powinny przestrzegać obowiązujących zasad; 

 dodatkową opiekę pielęgnacyjną można realizować po uzyskaniu zgody na jej 
zakres, miejsce i czas od lekarza prowadzącego. 

Informacje dotyczące opłat przedstawiono w punkcie 1.9 wystąpienia pokontrolnego.  

 (akta kontroli str. 147, 298-364) 

Ponadto w oddziałach dziecięcych wywieszono regulamin porządkowy dla rodziców 
lub opiekunów przebywających z chorym dzieckiem. W regulaminie podano: miejsce 
spożycia posiłków przez opiekunów, miejsce pozostawienia odzieży wierzchniej, 
sposób przechowywania żywności. 

Na tablicy w oddziałach dziecięcych znajdowały się informacje o prawach pacjenta 
i godzinach odwiedzin. 

  (akta kontroli str.148-150) 

1.2. W LPH i LPA było odpowiednio: 57 i 44 łóżek13. W 2019 r. przebywało na nich 
2724 i 2576 pacjentów przez średnio 18,9914 i 3,34 dni. W dniu oględzin15 
w oddziałach było po 32 pacjentów oraz kolejno 30 i 27 opiekunów. Jak podał 
Dyrektor, w 2019 r. w oddziałach Dziecięcych najwięcej jednorazowo przebywało 
łącznie 49 opiekunów dzieci (LPH – 30, LPA – 19). Wszyscy oni mieli zapewnione 
miejsca do leżenia przy łóżkach pacjentów. 

Nie stwierdzono przypadków naruszania praw pacjentów do kontaktu z innymi 
osobami i całodobowej dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Nie wprowadzano 
ograniczeń w zapewnianiu kontaktu (osobistego, telefonicznego, 
korespondencyjnego) i tej opieki, w tym na podstawie art. 5 ustawy o prawach 
pacjenta. 

W pokojach dzieci przy ich łóżkach znajdowały się dodatkowe łóżka / rozkładane 
fotele (razem w oddziałach było ich 73, w tym w LPH 43 i w LPA 3016) umożliwiające 
nocleg opiekunom. Szpital na życzenie opiekuna zapewniał mu pościel, w tym koce 
i poduszki. W 2019 r. najwyższe obłożenie łóżek było w kwietniu (72,35%) w LPH 
oraz w marcu (63,56%) w LPA, najniższe we wrześniu (59,43%) w LPH i w czerwcu 
(48,26%) w LPA, a średnio w roku 61,41% w LPH i 53,09% w LPA. Na 49 
zatrudnionych pielęgniarek w kwietniu i 47 w listopadzie 2019 r. w LPH faktycznie 

                                                      
12  https://www.jurasz.umk.pl/poradnik-pacjenta/odwiedziny-chorych/, dostęp: 5 luty 2020 r. 
13 Od lutego do grudnia 2019 r. (w styczniu 2019 r. – 48 łóżek) – faktycznie i według Rejestru Podmiotów 

Wykonujących Działalność Leczniczą. 
14 W Oddziale Przeszczepienia Szpiku Kostnego dla Dzieci wchodzącego w skład LPH, średni czas pobytu 

pacjenta wynosił 34,34 dnia. 
15 20 stycznia 2020 r. 
16 Największa liczba pacjentów w badanych dwóch miesiącach to kolejno 39 i 36. 

https://www.jurasz.umk.pl/poradnik-pacjenta/odwiedziny-chorych/
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pracę na danej zmianie wykonywało od 15 do 23 pielęgniarek. Na 29 zatrudnionych 
pielęgniarek w kwietniu i listopadzie 2019 r. w LPA faktycznie pracę na danej 
zmianie wykonywało od 6 do 13 pielęgniarek.   

Opiekunom udostępniono w obu oddziałach osobne pomieszczenie higieniczno-
sanitarne, wyposażone w natrysk i ubikację, umywalkę, dozowniki z mydłem 
w płynie, pojemniki z ręcznikami jednorazowymi i na ręczniki zużyte.   

W pododdziale dzieci młodszych obu oddziałów były przeszklone ściany 
oddzielające pokoje łóżkowe oraz ściany między pokojami i punktem pielęgniarskim, 
w celu stałej obserwacji dzieci. Przeszklone były też drzwi do tych pokoi.   

(akta kontroli str. 298-364, 530-531) 

Szpital otrzymał w formie darowizny od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy17 w sumie 58 foteli/leżanek dla rodziców. 

 (akta kontroli str. 277-297) 

1.3.  Oględziny wykazały, że w obu badanych oddziałach:  

– opiekunowie mieli miejsce do siedzenia na salach chorych (krzesła, fotele 
w  liczbie co najmniej równej liczbie łóżek pacjentów). Pacjentów 
nie umieszczono na korytarzu,  

– zapewniono nieskrępowane korzystanie z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
i natrysków18, bez ewentualności wtargnięcia innej osoby. Wielkość tych 
pomieszczeń była wystarczająca19, były one dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich), 

– w pokojach łóżkowych zapewniono umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozownik 
z mydłem w płynie, pojemniki z ręcznikami jednorazowymi i na ręczniki zużyte 
oraz swobodny dostęp do łóżek pacjentów z trzech stron20. W pomieszczeniach 
oddziałów było czysto21,  

– leżanki otrzymane od WOŚP nie były wykorzystywane na potrzeby osób innych 
niż opiekunowie, 

– w obu oddziałach znajdowała się odpowiednio wyposażona izolatka do 
odosobnienia pacjentów z chorobą zakaźną22,  

– obraz z monitoringu nie był widoczny w miejscach, do którego dostęp miały 
osoby inne niż upoważniony personel,  

– na parterze budynku znajdowała się szatnia ogólnodostępna, natomiast w obu 
oddziałach wyodrębniono pomieszczenia szatniarskie dla opiekunów. 
W pomieszczeniu socjalnym znajdowały się m.in.: lodówka, stoły, krzesła, szafki, 
kuchenka mikrofalowa, czajnik, zlew, pralka, suszarka i zamykane 
pomieszczenie higieniczno-sanitarne z natryskiem. Ponadto dla opiekunów 
dzieci wydzielono pomieszczenia higieniczno-sanitarne z natryskiem.   

 (akta kontroli str. 298-364) 

1.4. W ramach realizacji programu dostosowania pomieszczeń i urządzeń, Szpital 
pismem z 29 grudnia 2017 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora 

                                                      
17 Dalej: „WOŚP”. 
18 Pomieszczenia wyposażone były m.in. w mydło, ręczniki i inne środki higieniczno-sanitarne. 
19 W szatni, w pomieszczeniu socjalnym i w badanych oddziałach dziecięcych wydzielono dla opiekunów 

małoletnich pomieszczenia higieniczno-sanitarne z natryskiem. 
20 W tym dwóch dłuższych. 
21 W tym meble, podłogi i ich połączenia ze ścianami były wykonane w sposób umożliwiający ich mycie i 

 dezynfekcję. 
22 W Szpitalu nie było oddziału zakaźnego. 
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Sanitarnego w Bydgoszczy (PPIS)23 o wydanie opinii o wpływie niespełnienia 
wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej24, na bezpieczeństwo pacjentów. Wśród badanych 
oddziałów, które nie spełniały obowiązujących wymagań wymieniono: LPH, LPA 
Klinikę Geriatrii i Zakład Medycyny Paliatywnej. Odstępstwa te polegały m.in. na 
braku umywalki w śluzie umywalkowo-fartuchowej, wyposażeniu łazienek 
oddziałowych dla rodziców w wannę z natryskiem bez brodzika, braku 
pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osób niepełnosprawnych. Szpital w ww. 
piśmie wskazał, że termin usunięcia ww. odstępstw nastąpi w terminie do 31 grudnia 
2020 r. Decyzją z 24 lipca 2018 r. PPIS stwierdził, że brak spełnienia wymagań ma 
nieznaczny wpływ na bezpieczeństwo pacjentów. Oględziny przeprowadzone w toku 
niniejszej kontroli potwierdziły realizację zaleceń określonych przez PPIS 
w kontrolowanych oddziałach. 

W kontroli przeprowadzonej 27 marca 2019 r. w zakresie sprawdzenia stanu 
sanitarnego Szpitala, postępowania z bielizną i odpadami, oceny przestrzegania 
procedur mających na celu ochronę przed zakażeniami zakładowymi w oddziałach:  
LPH, LPA oraz Zakładzie Medycyny Paliatywnej, PPIS ustalił, że przestrzegane są 
przepisy określające wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zachowano czystość 
bieżącą pomieszczeń w kontrolowanych oddziałach.  

 (akta kontroli str. 158-165, 535-588) 

1.5. Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 50 ust. 1 ustawy o działalności 
leczniczej Dyrektor ustalił w 2017 r. minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek 
w Szpitalu na lata 2017-2020. Szczegóły ustalenia tych norm określono zaś 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu 
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami25. 

W oddziałach LPH i LPA minimalna norma zatrudnienia pielęgniarek wyniosła 
odpowiednio: 52,18 i 25,78 etatu, a faktyczna liczba etatów pielęgniarskich wyniosła 
46 i 2926.  

Od 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego27, które uzależniało liczbę etatów 
pielęgniarskich od ilości łóżek w oddziale. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego28, w części I pod pozycją 36. 
Pediatria, 32 Onkologia i Hematologia dziecięca, 1. Alergologia dla dzieci, 19. 
Gastroenterologia dla dzieci wskazano, że równoważnik zatrudnienia pielęgniarek 
wynosi 0,8 etatu na łóżko. Przy 57 łóżkach w LPH i 44 w LPA to odpowiednio: 45,6 
i 35,2 etatów pielęgniarskich.  

Według stanu na 1 stycznia 2020 r. liczba etatów pielęgniarek w oddziałach była 
niewystarczająca. Szczegóły zawarto poniżej w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. W LPH w 2019 r. zatrudniano 1 opiekuna medycznego, natomiast 
w LPA opiekunów medycznych nie zatrudniano.  

                                                      
23 Nadzorującego ten Szpital. 
24 Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm. 
25 Dz. U. z 2012 r. poz. 1545, dalej: „rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2012 r.” 
26 W wybranym do analizy listopadzie 2019 r.  
27 Dz. U. z 2018 r. poz. 2012, ze zm., dalej: „rozporządzenie z dnia 11 października 2018 r.”   
28 Dz. U. z 2017 r. poz. 2295 ze zm., dalej: „rozporządzenie z dnia 22 listopada 2013 r.” 
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W kontrolowanych oddziałach Szpital zapewnił wymaganą liczbę pielęgniarek  
w etatach specjalisty w danej dziedzinie pielęgniarstwa, stosownie do załącznika  
nr 3 do rozporządzenia z 22 listopada 2013 r.  

(akta kontroli str. 238-246, 534) 

W zakresie wpływu nowych norm zatrudnienia pielęgniarek (uzależnienie od ilości 
łóżek) Dyrektor podał, że wprowadzone normy, bazujące na wskaźnikach 
w przeliczeniu do ilości łóżek, a nie do liczby chorych nie odzwierciedlają 
rzeczywistego zapotrzebowania na świadczenia pielęgniarskie. Nie uwzględniają 
faktycznego obłożenia, zmian okresowych i przede wszystkim liczby pacjentów 
w poszczególnych kategoriach zapotrzebowania na opiekę.  

Na jakość opieki pielęgniarskiej może przełożyć się systematyczna poprawa 
warunków pracy, w tym  realne zmniejszenie obciążenia pracą.  

1.6. W LPH były cztery sale ponad 3-łóżowe, natomiast w LPA dwie. 
W czynnościach pielęgnacyjno-higienicznych pacjentów stosowano przesuwane 
parawany, które zapewniały pacjentom intymność. Oddziały zapewniały opiekunom 
pomieszczenia socjalne i szatnię (szerzej opisane w punkcie 1.329).  
Nie stwierdzono przypadków umieszczania przy chorych informacji o ich stanie 
zdrowia dostępnych dla innych pacjentów lub opiekunów, w tym identyfikację 
pacjenta przez osoby nieuprawnione.   

Kontrole PPIS potwierdzały, że wyposażenie i pomieszczenia oddziałów dziecięcych 
były utrzymane w czystości.  

 (akta kontroli str. 154-165, 298-364, 528-530)   

1.7. Skargi, które wpłynęły do Szpitala w 2019 r. nie dotyczyły zagadnień 
związanych z niewłaściwym zapewnieniem opiekunom pacjentów niesamodzielnych 
właściwych warunków pobytu w oddziałach dziecięcych.  

(akta kontroli str. 133-138)  

Wyniki kontroli prowadzonych przez Inspekcję Sanitarną przedstawiono w punkcie 
1.4.30 W 2019 r. w Szpitalu przeprowadzono analizę satysfakcji pacjenta. Formularz 
ankiety podzielono na części: metryczka, przyjęcie do szpitala, pobyt w oddziale 
szpitalnym, opieka lekarska, ocena personelu oddziału, opieka nad obłożnie 
chorymi, opieka rehabilitacyjna, zapewnienie profilaktyki odleżynowej, inne aspekty 
pobytu w szpitalu, leczenie bólu, ocena ogólna i akredytacja. Celem tej analizy było 
uzyskanie wiedzy na temat oczekiwań, preferencji i doświadczeń hospitalizowanych, 
co pozwoliło na podnoszenie jakości wykonywanych usług.  

W analizie badania satysfakcji pacjenta z 5 lutego 2020 r.:  

– dogodność pory odwiedzin bardzo dobrze oceniło 49%, dobrze 37% i raczej 
dobrze 12% ankietowanych w Szpitalu; 

– poinformowanie podczas przyjęcia na oddział wyczerpująco o prawach pacjenta  
bardzo dobrze oceniło 79%, dobrze 14% i źle 7% ankietowanych.   

(akta kontroli str. 85-132) 

1.8. W toku kontroli NIK w badanych oddziałach przekazano opiekunom pacjentów 
poniżej 18 roku życia do wypełnienia kwestionariusze dotyczące: 

 stopnia zadowolenia z opieki pielęgnacyjnej Szpitala i przestrzegania praw 
pacjenta niesamodzielnego; 

                                                      
29 Szpital nie oferował opiekunom miejsc noclegowych o charakterze hotelowym (innych niż na salach chorych). 
30 Nie prowadzono innych zewnętrznych ani wewnętrznych kontroli warunków pobytu opiekunów w Szpitalu. 
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 ograniczania prawa pacjenta do kontaktu z innymi osobami (głównie osobistego), 
dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony bliskich osób lub obecności takiej 
osoby przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego; 

 naruszenia prawa pacjenta do tajemnicy informacji o stanie zdrowia, intymności i 
godności, w tym niewłaściwego zachowania personelu Szpitala wobec opiekuna 
lub pacjenta; 

 wyrażenia zgody by przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych obecne były inne 
osoby niż te, które ich udzielały; 

 wykonywania czynności w ramach opieki nad chorym, które powinny być 
wykonane przez personel Szpitala, lub interweniowania w sprawie wykonywania 
zaniedbywanych czynności; 

 uwag do warunków pobytu opiekuna i pacjenta w Szpitalu; 

 propozycji dotyczących poprawy opieki nad pacjentem niesamodzielnym 
i przestrzegania jego praw. 

Odpowiedzi udzieliły 34 osoby przebywające w oddziałach dziecięcych, którym 
przekazano kwestionariusz. Wszyscy respondenci na najwyższym poziomie31 ocenili 
zadowolenie z opieki pielęgnacyjnej Szpitala i przestrzeganie praw pacjenta. Nie 
zgłosili uwag i nie mieli propozycji odnośnie poprawy opieki nad pacjentem 
niesamodzielnym i przestrzegania jego praw.  

(akta kontroli str. 422-523)  

1.9. Zarządzeniem nr 113/2018 Dyrektora z 28 listopada 2018 r. zniesiono 
pobieranie opłat za miejsca do odpoczynku dla osób bliskich małoletnich pacjentów. 
Od 1 grudnia 2018 r. szpital nie pobierał ww. opłat. Informację taką zamieszczono 
na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Szpitala. 

  (akta kontroli str. 365) 

Szpital w ramach trzech umów32 z WOŚP otrzymał 58 leżanek typu Aster 
umożliwiających nocleg dla rodziców w oddziałach dziecięcych. W ramach umów 
darowizny Szpital zobowiązał się nie używać otrzymanego wyposażenia do celów 
komercyjnych, do czego się zastosował. 

  (akta kontroli str. 277-297) 

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

1. Szpital nie zapewnił w LPA wymaganego zatrudnienia pielęgniarek określonego  
w pkt. 36. Pediatria, 1. Alergologia dla dzieci, 19. Gastroenterologia dla dzieci  
części I załącznika nr 3 do rozporządzenia z 22 listopada 2013 r. poz. Przy 44 
łóżkach w oddziale dziecięcym wymagane jest zabezpieczenie 35,2 etatów 
pielęgniarskich, natomiast Szpital zatrudnił 29 pielęgniarek na pełen etat.  
2. W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. w LPH zatrudniono średnio 46 
pielęgniarek na pełny etat, podczas gdy Dyrektor Szpitala, na podstawie art. 50 ust. 
1 ustawy o działalności leczniczej ustalił dla takiego okresu minimalne normy 
zatrudnienia pielęgniarek w ww. oddziale na 52,18 etatu.  

(akta kontroli str. 238-246, 418-419, 530-531, 532-533) 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że niedobory zatrudnienia pielęgniarek w odniesieniu do 
przytoczonych wskaźników wynikają przede wszystkim z uwarunkowań lokalnego 
rynku pracy, który charakteryzuje się nie tylko niedoborem pielęgniarek i położnych 
oraz innych pracowników medycznych na rynku pracy, ale również niskim 

                                                      
31 W skali od 1 do 5. 
32 Z 27 listopada 2018 r.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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wskaźnikiem liczby pielęgniarek i położnych w stosunku do liczby mieszkańców (dla 
województwa kujawsko-pomorskiego - 4,28 pielęgniarki na 1 tys. mieszkańców, 
według raportu NRPiP z 2015 r.). Dodatkowo, liczba podmiotów leczniczych 
działających na rynku ochrony zdrowia na terenie miasta Bydgoszczy skutecznie 
utrudnia pozyskanie nowych pielęgniarek z rynku pracy, w szczególności  
w odniesieniu do podmiotów z sektora prywatnego.  

W nawiązaniu do powyższych danych należałoby dodatkowo zwrócić uwagę na 
wysokość wskaźnika obłożenia łóżek w klinikach objętych kontrolą, który w 2019 r. 
kształtował się następująco: Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii z Oddziałem 
Przeszczepienia Szpiku Kostnego dla Dzieci - 51,31%, a Klinika Pediatrii, Alergologii 
i Gastroenterologii - 53,09%.  

W celu zabezpieczenia odpowiedniego poziomu zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych w związku z przytoczonymi normami, prowadzona jest ciągła rekrutacja 
na powyższe stanowiska, poprzez ogłoszenia i stały nabór do pracy. Pracodawca 
dopuszcza możliwość zatrudnienia zarówno w pełnym wymiarze czasu pracy, jak 
i w jego części. Ponadto, ogłaszane są konkursy ofert, mające na celu pozyskanie 
personelu zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych (kontrakty 
medyczne). Dodatkowo w razie konieczności pracodawca zobowiązuje zatrudnione 
pielęgniarki do pracy w godzinach nadliczbowych w celu zapewnienia odpowiedniej 
obsady.  

Ze względu na brak pielęgniarek i położnych na lokalnym rynku pracy podjęto 
działania w celu zatrudnienia dodatkowych opiekunów medycznych i opiekunek 
dziecięcych, którzy mają wspomagać zatrudnione pielęgniarki i położne 
w wykonywaniu podstawowych czynności pielęgnacyjnych. Dzięki temu zatrudniony 
personel może w większym stopniu poświęcić czas pracy na udzielanie 
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.  

(akta kontroli str. 528-530)  

Szpital stworzył warunki umożliwiające zapewnienie opiekunom dzieci całodobowej 
lub całodziennej opieki osoby bliskiej. W przepisach wewnętrznych Szpitala 
właściwie uregulowano (nie ograniczono nadmiernie lub bez odpowiedniego 
uzasadnienia) wypełnianie praw pacjentów poniżej 18 roku życia do kontaktu 
z innymi osobami i całodobowej dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, a także 
zapewniono bezpieczeństwo i nienaruszanie praw innych pacjentów 
oraz zapoznano z regulacjami opiekunów, pacjentów i personel Szpitala. 

Opiekunowie nie musieli zastępować (wyręczać) w obowiązkach personelu 
medycznego, lub interweniować w sprawie wykonania zaniedbywanych działań 
pielęgnacyjnych i innych, ani nie zgłosili uwag do warunków ich pobytu w Szpitalu 
bądź regulacji w tym zakresie.  

Szpital nie zapewnił w LPA i LPH wymaganej liczby pielęgniarek. Jednak 
nieprawidłowość ta nie miała istotnego wpływu na zapewnienie opiekunom dzieci 
właściwych warunków pobytu w szpitalu.   

2. Zapewnienie warunków pobytu opiekunom dorosłych 
pacjentów niesamodzielnych jako wypełnienie praw tych 
pacjentów do zapewnienia dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej   

2.1. Zasady odwiedzin pacjentów dorosłych niesamodzielnych, przepisy 
porządkowe i obowiązki osób odwiedzających pacjentów były tożsame z regulacjami 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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dotyczącymi pacjentów poniżej 18 roku życia. Szczegóły przedstawiono w punkcie 
1.1 wystąpienia pokontrolnego.  

(akta kontroli str. 22-25, 46-48, 151-153) 

2.2. W 2019 r. w dwóch badanych oddziałach dla dorosłych33:  
– Klinice Geriatrii: było 40 łóżek34, przebywało w nim 1146 pacjentów przez średnio 

10,73 dni, 
– Zakładzie Medycyny Paliatywnej: było 15 łóżek, przebywało w nim 183 

pacjentów przez średnio 24,95 dni. 
Szpital nie prowadził ewidencji pobytu opiekunów dorosłych pacjentów 
niesamodzielnych, w tym całodobowego. W dniu oględzin35 w badanych oddziałach 
nie przebywali całodobowo tacy opiekunowie. W oddziałach tych od lipca do grudnia 
2019 r. nie przebywali też całodobowo opiekunowie pacjentów z orzeczeniami 
o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

(akta kontroli str. 530-531) 

Zapewniono kontakt osobisty pacjentów z odwiedzającymi na ogólnych zasadach 
określonych w rozdziale 11 Regulaminu Organizacyjnego Szpitala. 
Nie wprowadzano ograniczeń w zapewnianiu kontaktu (osobistego, telefonicznego, 
korespondencyjnego), w tym na podstawie art. 5 ustawy o prawach pacjenta. 
Oględziny wykazały, że w badanych oddziałach przebywały osoby odwiedzające, 
które miały zapewnione miejsce do siedzenia (krzesło obok łóżka pacjenta, w liczbie 
co najmniej równej liczbie łóżek). 

W badanych oddziałach zapewniono opiekunom nieskrępowane korzystanie 
z odpowiedniej liczby pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (w tym natrysków) 
dla pacjentów36, bez ewentualności wtargnięcia innej osoby. Pomieszczenia te były 
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pokojach łóżkowych 
zapewniono umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, 
pojemniki z ręcznikami jednorazowymi i na ręczniki zużyte oraz swobodny dostęp do 
łóżka chorego z trzech stron. W pomieszczeniach oddziałów było czysto37.  
Monitoring wizyjny nie był dostępny dla osób nieupoważnionych.  

(akta kontroli str. 22-25, 46-48, 298-362) 

W zakresie sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej przez opiekunów 
dorosłych pacjentów niesamodzielnych, Dyrektor podał, że od 2013 r. do chwili 
obecnej nie odnotowano wpływu wniosku z prośbą o umożliwienie takiej opieki.  

(akta kontroli str. 528-530) 

W zakresie udogodnień, które powinny być zastosowane aby zaspokoić potrzeby 
opiekunów pacjentów niesamodzielnych, Dyrektor podał, że w celu stworzenia 
odpowiednich warunków opiekunom pacjentów niesamodzielnych, w tym 
małoletnich w szpitalu należałoby zwiększyć liczbę wyodrębnionych pomieszczeń 
sanitarnych oraz gospodarczych (m.in. kuchnia, pralnia oraz pomieszczenie do 
przechowywanie rzeczy osobistych). Niestety obecna infrastruktura klinik nie 
zawsze pozwala na wprowadzenie tego typu udogodnień. Oddziały, zwłaszcza 
pediatryczne już na etapie ich projektowania powinny uwzględniać całodobowy 
pobyt opiekuna dziecka. Jest to szczególnie ważne w przypadku leczenia 

                                                      
33 Na badanych oddziałach dla dorosłych nie było pododdziałów dziecięcych. 
34 Faktycznie i wg Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Tak samo było w przypadku 

kolejnego badanego oddziału. 
35 20 stycznia 2020 r. 
36 Pomieszczenia wyposażone były m.in. w mydło, ręczniki i inne środki higieniczno-sanitarne. 
37 W tym meble, podłogi i ich połączenia ze ścianami były wykonane w sposób umożliwiający ich mycie 

i dezynfekcję. 
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najmłodszych dzieci oraz przewlekle i terminalnie chorych. Obecność opiekuna 
(rodziców) ma pozytywny wpływ na przebieg procesu terapeutycznego.  

(akta kontroli str. 528-530) 

2.3. Szpital zrealizował postanowienia programu dostosowania dotyczące Kliniki 
Geriatrii i Zakładu Medycyny Paliatywnej, co przedstawiono w punkcie 1.4 
wystąpienia pokontrolnego. 

 (akta kontroli str. 158-165, 535-589) 

2.4. W 2019 r.:  

– w Klinice Geriatrii największe obłożenie łóżek było w kwietniu (95,75%), 
najmniejsze w lutym (69,08%), a średnio w roku wyniosło 84,26%. 
Na 34 zatrudnione pielęgniarki i opiekunów medycznych w kwietniu i 33 
w listopadzie faktycznie pracę na danej zmianie wykonywało od 10 do 16 osób; 

– w Zakładzie Medycyny Paliatywnej największe obłożenie było w sierpniu 
(92,67%), najmniejsze w czerwcu (75,11), a średnio w roku wyniosło 83,4%. 

Na 18 zatrudnionych pielęgniarek i opiekunów medycznych w kwietniu 
i 17 w październiku faktycznie pracę na danej zmianie wykonywało od 4 do 8 osób,     

(akta kontroli str. 530-531) 

W Klinice Geriatrii nie spełniono norm zatrudnienia pielęgniarek wynikających 
z rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2012 r. Faktyczna liczba obsadzonych etatów na 
tym oddziale wyniosła 22, a wymagana 24, przy 40 łóżkach i wskaźniku 0,6 
określonym w pkt. 20 części I załącznika nr 3 do rozporządzenia z 22 listopada  
2013 r.  
W Klinice Geriatrii oraz zakładzie Medycyny Paliatywnej nie spełniono norm 
zatrudnienia pielęgniarek wyliczonych według rozporządzenia z dnia 28 grudnia 
2012 r. (stan na listopad 2019 r.). Faktyczna liczba obsadzonych etatów w tych 
oddziałach wynosiła odpowiednio: 22 i 12,5, a według minimalnej normy powinna 
wynosić 24,71 i 12,61 etatów.  

Zagadnienia te opisano poniżej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
W Klinice Geriatrii i w Zakładzie Medycyny Paliatywnej Szpital zapewnił wymaganą 
liczbę etatów pielęgniarek specjalisty w danej dziedzinie pielęgniarstwa, stosownie 
do załącznika nr 3 do rozporządzenia z 22 listopada 2013 r.  

W Zakładzie Medycyny Paliatywnej czas pracy pielęgniarek o kwalifikacjach 
określonych w załączniku nr 2 części I ust. 1 pkt 2 lit a-c do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej38 wynosił 76,22% i był o 51,22% wyższy 
od wymaganego (25% czasu pracy ogółem). 

  (akta kontroli str. 534)   

Dyrektor Szpitala podał, że pielęgniarki nie były angażowane do zadań 
niepielęgnacyjnych.  

(akta kontroli str. 528-530) 

Spośród badanych oddziałów opiekunowie medyczni byli zatrudnieni: w Klinice 
Geriatrii od 11 do 12 oraz w Zakładzie Medycyny Paliatywnej – czterech. 

                                                      
38 Dz. U. z 2018 r. poz. 742 ze zm.; dalej: „rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

opieki paliatywnej i hospicyjnej”. Pielęgniarka, która: a) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa 
opieki paliatywnej albo jest w trakcie tej specjalizacji lub b)  ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu, lub c) ukończyła kurs specjalistyczny 
w zakresie podstaw opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu - co najmniej 25% czasu pracy ogółu.   
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Opiekunowie medyczni oprócz obowiązków pielęgnacyjnych przewozili pacjentów 
na badania i konsultacje.  

  (akta kontroli str. 530-531) 

2.5. W Klinice Geriatrii były dwie sale ponad 3-łóżowe natomiast w Zakładzie 
Medycyny Paliatywnej nie było takich sal. Pacjentów nie umieszczano na korytarzu. 
Nie było innych pomieszczeń do dziennego pobytu pacjentów z opiekunami 
(odwiedzającymi). W czynnościach pielęgnacyjno-higienicznych pacjentów 
stosowano przesuwane parawany, które zapewniały pacjentom intymność. Nie 
stwierdzono umieszczania przy chorych informacji o ich stanie zdrowia dostępnych 
dla innych pacjentów lub opiekunów, w tym identyfikację pacjenta przez osoby 
nieuprawnione.   

W toku kontroli nie stwierdzono przypadków zagrożenia bezpieczeństwa lub 
naruszania porządku. 

 (akta kontroli str. 528) 

2.6. Skargi, które wpłynęły do Szpitala w 2019 r., przeprowadzone w tymże roku 
kontrole zewnętrzne lub wewnętrzne ani wnioski z kontroli wcześniejszych 
nie wskazywały na przypadki łamania praw pacjenta lub zapewniania opiekunom 
niewłaściwych warunków pobytu w oddziałach dla dorosłych. Analizę badania 
satysfakcji pacjenta przedstawiono w punkcie 1.7 wystąpienia pokontrolnego.  

(akta kontroli str. 85-132) 

2.7. Wyniki badania kwestionariuszowego NIK przedstawiono w punkcie 1.8. 

(akta kontroli str. 422-523)  

2.8. W 2019 r. w Szpitalu nie ustalono odpłatności39 dla osób sprawujących 
dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad dorosłym pacjentem niesamodzielnym, także 
nieposiadającym orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Nie stwierdzono pobierania przez Szpital odpłatności od osób sprawujących 
dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad dorosłymi pacjentami niesamodzielnymi. 

Na badanych oddziałach wywieszono m.in. informację o zwolnieniu opiekunów 
z opłat za sprawowaną dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem 
posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.  

  (akta kontroli str. 298-364, 528-530)    

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

Od stycznia 2019 r. Szpital nie zapewnił w Klinice Geriatrii wymaganego 
zatrudnienia pielęgniarek, określonego w pkt. 20 Geriatria części I załącznika nr 3 
do rozporządzenia z 22 listopada 2013 r. Przy 40 łóżkach w tym oddziale wymagane 
jest zapewnienie zatrudnienia pielęgniarek w pełnym wymiarze 24 etatów, zaś 
Szpital zatrudnił 22 pielęgniarki na pełny etat.    
W okresie od maja do grudnia 2019 r. w Klinice Geriatrii oraz Zakładzie Medycyny 
Paliatywnej zatrudniono pielęgniarki w łącznej liczbie etatów odpowiednio: 22 i 12,5, 
podczas gdy Dyrektor Szpitala, zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 28 
grudnia 2012 r. (stan na listopad 2019 r.), ustalił dla tego okresu minimalne normy 
zatrudnienia pielęgniarek w ww. oddziałach odpowiednio na: 24,71 i 12,61 etatu. 

(akta kontroli str. 418-419, 530-531, 532-533) 

                                                      
39 Opłata rekompensująca koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy 

o prawach pacjenta.  
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Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że niedobory zatrudnienia pielęgniarek w odniesieniu do 
przytoczonych wskaźników wynikają przede wszystkim z uwarunkowań lokalnego 
rynku pracy, który charakteryzuje się nie tylko niedoborem pielęgniarek i położnych 
oraz innych pracowników medycznych na rynku pracy, ale również niskim 
wskaźnikiem liczby pielęgniarek i położnych w stosunku do liczby mieszkańców 
(dla województwa kujawsko-pomorskiego - 4,28 pielęgniarki na 1 tys. mieszkańców, 
według raportu NRPiP z 2015 r.). Dodatkowo, liczba podmiotów leczniczych 
działających na rynku ochrony zdrowia na terenie miasta Bydgoszczy skutecznie 
utrudnia pozyskanie nowych pielęgniarek z rynku pracy, w szczególności  
w odniesieniu do podmiotów z sektora prywatnego.  

W nawiązaniu do powyższych danych należałoby dodatkowo zwrócić uwagę na 
wysokość wskaźnika obłożenia łóżek w klinikach objętych kontrolą, który w 2019 r. 
kształtował się następująco: Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii z Oddziałem 
Przeszczepienia Szpiku Kostnego dla Dzieci - 51,31%, a Klinika Pediatrii, Alergologii 
i Gastroenterologii - 53,09%.  

W celu zabezpieczenia odpowiedniego poziomu zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych w związku z przytoczonymi normami, prowadzona jest ciągła rekrutacja 
na powyższe stanowiska, poprzez ogłoszenia i stały nabór do pracy. Pracodawca 
dopuszcza możliwość zatrudnienia zarówno w pełnym wymiarze czasu pracy, jak 
i  w jego części. Ponadto, ogłaszane są konkursy ofert, mające na celu pozyskanie 
personelu zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych (kontrakty 
medyczne). Dodatkowo w razie konieczności pracodawca zobowiązuje zatrudnione 
pielęgniarki do pracy w godzinach nadliczbowych w celu zapewnienia odpowiedniej 
obsady.  

Ze względu na brak pielęgniarek i położnych na lokalnym rynku pracy podjęto 
działania w celu zatrudnienia dodatkowych opiekunów medycznych i opiekunek 
dziecięcych, którzy mają wspomagać zatrudnione pielęgniarki i położne 
w wykonywaniu podstawowych czynności pielęgnacyjnych. Dzięki temu zatrudniony 
personel może w większym stopniu poświęcić czas pracy na udzielanie 
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.  

(akta kontroli str. 528-530)  

Szpital stworzył warunki umożliwiające zapewnienie opiekunom (odwiedzającym) 
niesamodzielnych dorosłych całodziennej opieki. W przepisach wewnętrznych 
Szpitala właściwie uregulowano (nie ograniczono nadmiernie lub bez 
odpowiedniego uzasadnienia) wypełnianie praw pacjentów, a także zapewniono 
bezpieczeństwo i nienaruszanie praw innych pacjentów i zapoznano z regulacjami 
opiekunów, pacjentów i personel Szpitala. 

Opiekunowie (odwiedzający) nie musieli zastępować (wyręczać) w obowiązkach 
personelu medycznego, lub interweniować w sprawie wykonania zaniedbywanych 
działań pielęgnacyjnych i innych, ani nie zgłosili uwag do warunków ich pobytu 
w Szpitalu bądź regulacji w tym zakresie.  

Kontrola NIK wykazała naruszenie obowiązujących przepisów w zakresie 
zapewnienia wystarczającej liczby etatów pielęgniarek w Klinice Geriatrii i Zakładzie 
Medycyny Paliatywnej. Nieprawidłowości te nie miały istotnego wpływu na 
zapewnienie opiekunom dorosłych pacjentów niesamodzielnych właściwych 
warunków pobytu w szpitalu.   

 

OCENA CZĄSTKOWA 



 

14 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba kontroli nie formułuje uwag. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK wnosi o kontynuowanie podjętych 
działań dla zapewnienia wymaganej liczby etatów pielęgniarek w Klinice Geriatrii, 
Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii oraz w Klinice Pediatrii, Alergologii i  
Gastroenterologii. 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. 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 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

 

Bydgoszcz,         lutego 2020 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy: p.o. Dyrektor 
Tomasz Sobecki Lucyna Cierzniakowska-Morzyńska 

główny specjalista kontroli państwowej 
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                         Jan Pierzyński 
       główny specjalista kontroli państwowej 
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