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I. Dane identyfikacyjne 
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53-59,  
87-100 Toruń1 

 

Sylwia Sobczak, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera 
w Toruniu, od 2 kwietnia 2014 r.2 

 

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 kontrolnych), z wykorzystaniem 
dowodów i danych dotyczących okresu wcześniejszego. 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy 

 

 

Wiesław Janowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/185/2019 z 4 grudnia 2019 r. 

(akta kontroli str.1-3) 

 

                                                      
1 Dalej: „Szpital” lub „WSzZ”. 
2 Dalej: „Dyrektor” lub „Dyrektor Szpitala”. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Szpital zapewnił możliwość całodobowego pobytu opiekunów sprawujących 
dodatkową opiekę pielęgnacyjną w trzech badanych oddziałach dziecięcych. 
Przygotowano im odpowiednią liczbę rozkładanych foteli, tapczaników lub łóżek 
polowych z pościelą i dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w tym 
natrysków5 oraz do aneksów kuchennych. Ponadto opiekunowie mogli korzystać 
z hotelu Szpitala. Stworzono też możliwość dziennego pobytu opiekunów (i osób 
odwiedzających) w badanym oddziale dla dorosłych6. W przepisach wewnętrznych 
Szpitala właściwie uregulowano wypełnianie praw pacjentów. Zapewniono też 
bezpieczeństwo (w tym sanitarne) i spełnianie praw innych pacjentów. Od 3 lipca 
2019 r. Szpital nie obciążał kosztami pobytu osób sprawujących całodobową 
dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentami poniżej 18 roku życia7. Wyniki 
badania kwestionariuszowego NIK, brak skarg i pozytywne rezultaty badania 
satysfakcji pacjentów wskazują, że opiekunowie nie musieli wyręczać 
w obowiązkach personelu medycznego lub interweniować w sprawie wykonywania 
czynności pielęgnacyjnych. Działaniami nieprawidłowymi było jednak: 

 niezapewnienie wymaganej liczby pielęgniarek – w Oddziale Pediatrii, Alergologii 
i Kardiologii Dziecięcej, według norm wewnętrznych Szpitala, brakowało  
w 2019 r. obsady 2,92 etatu pielęgniarskiego (niedobór 13%), a na koniec 
stycznia 2020 r. – 3,05 etatu (niedobór 13,5%). Od 1 stycznia 2020 r. braki  
w obsadzie etatów pielęgniarskich w stosunku do liczby łóżek8 na trzech 
oddziałach dziecięcych9 wyniosły od 3,78 do 6,02 etatu (niedobór od 16,9% do 
23,5%); 

 umieszczanie na opaskach pacjentów informacji umożliwiających identyfikację 
pacjentów przez osoby nieuprawnione; 

 nieustalenie w wymaganym terminie aktualnych minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych w Szpitalu; 

 zapewnienie dostępu do czterech łóżek w Oddziale Leczenia Udarów Mózgu 
tylko z dwóch, zamiast z trzech, wymaganych prawem stron; 

 niespełnianie przez niektóre pomieszczenia w ww. oddziałach dziecięcych części 
wymogów rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań. 

Powstałe nieprawidłowości nie miały 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. Ponadto, w WSzZ podejmowane są 
działania mające na celu pozyskanie brakującego personelu. 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
5 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, dalej: „rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań”. 
6 Był to Oddział Leczenia Udarów Mózgu, w którym opiekunowie praktycznie nie przebywali całodobowo, 
chociaż oddział był przygotowany do zapewnienia noclegu. 
7 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”. 
8 Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, ze zm.); dalej: 
„rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych”. 
9 Tzn. Oddziale Urologii i Chirurgii Dziecięcej, Oddziale Pediatrii i Gastroenterologii oraz Oddziale Pediatrii, 
Alergologii i Kardiologii Dziecięcej. 

OCENA OGÓLNA 



 

4 

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. Stosownie do postanowień Statutu11, Szpital jako podmiot leczniczy działał 
w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (§ 1 ust. 2) 
i wykonywał działalność leczniczą poprzez m.in. zakład leczniczy pn. Wojewódzki 
Szpital Zespolony12, udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń 
szpitalnych (§16 ust. pkt 1). 

W skład Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, zgodnie z Regulaminem 
Organizacyjnym13, wchodziły jednostki organizacyjne, takie jak m.in.: Szpital 
Wielospecjalistyczny, Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych14, Szpital 
Psychiatryczny i Szpital Obserwacyjno-Zakaźny15 (§ 9).16 

Zgodnie z § 58 Regulaminu Organizacyjnego obowiązującego w 2019 r. i § 36 
Regulaminu obowiązującego w 2020 r., w oddziałach Szpitala obowiązywały 
następujące zasady odwiedzin pacjentów: 

 zalecono odwiedziny w dni powszednie w godzinach 13:00-19:00, a w dni wolne 
od pracy i święta w godzinach 10:30-20:00; 

 w uzasadnionych przypadkach odwiedziny mogły odbywać się również w innych 
godzinach za zgodą koordynatora oddziału, lekarza leczącego pacjenta lub 
lekarza dyżurnego;17 

 ww. osoby, kierując się dobrem chorego, jak też współpacjentów, mogły 
w wyjątkowych sytuacjach ograniczyć czas odwiedzin, wprowadzić czasowy 
zakaz odwiedzin na danej sali chorych lub ograniczyć liczbę osób 
odwiedzających.18 

W § 59 Regulaminu Organizacyjnego obowiązującego w 2019 r. i § 37 Regulaminu 
obowiązującego w 2020 r. określono przepisy porządkowe dla odwiedzających, 
wskazujące m.in., że: 

                                                      
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 nadanego uchwałą nr XXX/516/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r. 
w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu. 
12 W skład Szpitala wchodził również zakład leczniczy pn. Wojewódzki Zespół Opieki Ambulatoryjnej. 
13 W okresie objętym kontrolą obowiązywał Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. L. Rydygiera w Toruniu: 1) od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – wprowadzony zarządzeniem 
wewnętrznym nr 316/2018 Dyrektora Szpitala z 21 grudnia 2018 r. (po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę 
Społeczną Szpitala uchwałą nr II/19/2018 z 18 grudnia 2018 r.), ze zm.; 2) od 1 stycznia 2020 r. do zakończenia 
kontroli – wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym nr 282/2019 Dyrektora Szpitala z 27 grudnia 2019 r. 
(po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Szpitala uchwałą nr III/24/2019 z 17 grudnia 2019 r.), 
dalej: „Regulamin Organizacyjny” lub „Regulamin”’. 
14 Dalej: „Szpital dla Dzieci”. 
15 Dalej: „Szpital Zakaźny”. 
16 W Szpitalu nie było pododdziałów dziecięcych na oddziałach dla dorosłych. 
17 Za zgodą ww. osób i tylko w uzasadnionych przypadkach, odwiedziny mogły odbywać się na salach 
pooperacyjnych (uzasadniano to bezpieczeństwem zdrowotnym pacjentów). 
18 W § 36 Regulaminu obowiązującego w 2020 r. wprowadzono ponadto zapis o tym, że godziny odwiedzin 
„oraz czas ich trwania” uzależnione są od warunków lokalowych, możliwości organizacyjnych i specyfiki 
oddziału, a także wpływu potencjalnie zagrażających zdrowiu pacjentów czynników zewnętrznych, takich jak 
np. okresowy wzrost zachorowań na grypę lub inne choroby zakaźne. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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 pacjentów nie mogą odwiedzać osoby dotknięte chorobą zakaźną i infekcjami, 
zwłaszcza wirusowymi dróg oddechowych oraz osoby będące pod wpływem 
działania alkoholu lub środków psychoaktywnych; 

 miejscem przeznaczonym do odwiedzin jest sala chorych i miejsca wydzielone; 

 jednego pacjenta mogą odwiedzać w tym samym czasie dwie osoby; 

 osoby małoletnie mogą odwiedzać pacjentów w obecności osoby dorosłej19. 

Wskazano też na obowiązki osoby odwiedzającej pacjenta, m.in. na zapoznanie się 
z przepisami porządkowymi dla odwiedzających oraz określono czego im się 
zabrania (np. siadania na łóżkach szpitalnych). 

W oddziałach szpitalnych, stosownie do § 61 Regulaminu Organizacyjnego 
obowiązującego w 2019 r. i § 39 Regulaminu obowiązującego w 2020 r., mogły 
zostać wprowadzone ograniczenia odwiedzin pacjentów: 1) decyzją koordynatora 
oddziału, lekarza leczącego pacjenta lub lekarza dyżurnego – głównie, gdy pacjent 
wymaga izolacji (np. jest chory na chorobę zakaźną stanowiącą zagrożenie 
epidemiologiczne)20; 2) decyzją Dyrektora Szpitala wydaną w formie pisemnej 
(zawierającą uzasadnienie, zasady i termin trwania ograniczeń) – głównie, gdy: 
a) w środowisku poza Szpitalem występuje zwiększona liczba zachorowań na 
choroby zakaźne (np. grypę), które mogą stwarzać zagrożenie epidemiczne dla 
hospitalizowanych pacjentów; b) prowadzone są remonty pomieszczeń oddziałów 
Szpitala, które ograniczają jego możliwości organizacyjne w zakresie zapewnienia 
odpowiednich warunków odwiedzin. Ww. przepisy Regulaminu Organizacyjnego 
nakładały na osoby wydające powyższe decyzje, obowiązek niezwłocznego 
zapoznania z ich treścią pracowników Szpitala, oraz pacjentów (opiekunów) i osoby 
odwiedzające.   

Stosownie § 334 Regulaminu Organizacyjnego21: 1) Szpital dysponował hotelem 
szpitalnym22 świadczącym odpłatne usługi hotelowe na rzecz osób towarzyszących 
pacjentom podczas ich hospitalizacji; 2) osoba towarzysząca małoletniemu 
pacjentowi w Szpitalu dla Dzieci oraz w Szpitalu Zakaźnym, mogła korzystać – 
za odpłatnością – z łóżka lub leżaka w oddziale szpitalnym oraz bezpłatnie – 
z krzeseł i foteli będących własnością Szpitala; 3) z opłat za korzystanie z ww. usług 
hotelowych oraz łóżek lub leżaków w oddziałach szpitalnych, zwolnione były matki 
karmiące piersią dzieci do dziewiątego miesiąca życia. Po zmianie § 334 
Regulaminu Organizacyjnego23, od 3 lipca 2019 r. przedstawiciel ustawowy albo 
opiekun faktyczny24 pacjenta małoletniego lub pacjenta, który posiada orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, sprawujący dodatkową opiekę 
pielęgnacyjną, uzyskał „prawo do bezpłatnego pobytu w Szpitalu przy pacjencie”. 

W § 328 Regulaminu obowiązującego od 1 stycznia 2020 r. prawo to rozszerzono 
o przedstawicieli ustawowych albo opiekunów faktycznych pacjentów, którzy 
posiadają orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

                                                      
19 Regulamin obowiązujący w 2019 r. zawierał dodatkowy warunek, że dzieci poniżej siódmego roku życia mogą 
odwiedzać pacjentów w towarzystwie osoby dorosłej, tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
koordynatora oddziału, lekarza leczącego pacjenta lub lekarza dyżurnego. 
20 Dotyczyło to także zapewnienia tzw. izolacji ochronnej pacjentów z indywidualnymi przypadkami pierwotnych 
lub wtórnych zaburzeń odporności. 
21 W treści obowiązującej do 2 lipca 2019 r. 
22 Mieszczącym się w budynku Szpitala dla Dzieci. Do dyspozycji opiekunów było 31 miejsc noclegowych. 
23 Zmiany (w formie aneksu nr 5 do zarządzenia wewnętrznego nr 316/2018 Dyrektora WSzZ z dnia 21 grudnia 
2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu) wprowadzono zarządzeniem wewnętrznym nr 147/2019 Dyrektora 
Szpitala z 28 czerwca 2019 r. 
24 Opiekun faktyczny – osoba sprawująca, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który 
ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga. 
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ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji 
i edukacji.  

Regulamin Organizacyjny udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej25. 

(akta kontroli str. 4-14, 29-32, 126, 128, 173-174, 180-183, 197-199, 214-215, 217-
220, 228-255) 

W celu „reprezentowania praw przysługujących pacjentom” Szpitala, „z wyłączeniem 
oceny postępowania medycznego”, Dyrektor WSzZ powołał 22 kwietnia 2010 r. 
Pełnomocnika Dyrektora ds. Przestrzegania Praw Pacjenta, urzędującego 
codziennie w godzinach 12.00-13.00. Do zadań ww. Pełnomocnika należało m.in.: 
1) podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji uzyskania informacji 
o możliwości naruszenia praw pacjenta przez pracowników Szpitala; 2) prowadzenie 
mediacji w przypadku sporu powstałego pomiędzy pacjentem lub jego rodziną 
a pracownikiem Szpitala. 

Od 30 września 2015 r. w Szpitalu został wprowadzony do stosowania Informator 
o prawach i obowiązkach pacjenta WSzZ26, wydany w dwóch formatach, tzn.: 
1) w formacie przeznaczonym do wywieszania na tablicy w poszczególnych 
komórkach organizacyjnych działalności medycznej Szpitala; 2) w formacie 
przeznaczonym do wglądu pacjenta (lub jego opiekuna) w punkcie pielęgniarskim 
lub rejestracji. Informator ten składał się z części m.in. takich, jak: 1) Karta Praw 
Pacjenta; 2) obowiązki pacjenta; 3) informacja nt. urzędowania Rzecznika Praw 
Pacjenta, Sekcji ds. Obsługi Skarg i Wniosków oraz Pełnomocnika Dyrektora ds. 
Przestrzegania Praw Pacjenta; 4) zakres opieki pielęgnacyjnej, którą mogą 
świadczyć osoby bliskie pacjentom w poszczególnych komórkach organizacyjnych 
Szpitala, udzielających świadczeń w trybie całodobowym. W ww. Karcie Praw 
Pacjenta, w pozycji Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego 
i rodzinnego, podano m.in., że: 1) pacjent przebywając w Szpitalu ma prawo do 
kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami 
(może też odmówić takiego kontaktu); 2) zasady odwiedzin pacjentów zostały 
określone w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala: 3) pacjent ma prawo do 
dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, tj. opieki, która nie polega na udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych, w tym także opieki sprawowanej nad pacjentem małoletnim 
albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, przy czym 
opieka ta sprawowana nad dwoma wymienionymi kategoriami pacjentów, 
obejmowała również prawo do bezpłatnego pobytu wraz z pacjentem 
przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego. W zakresie opieki 
pielęgnacyjnej, którą mogą świadczyć osoby bliskie pacjentom oddziałów Szpitala 
dla Dzieci, podano m.in., że osoby te mogą wykonywać, po wcześniejszym 
uzgodnieniu z lekarzem lub pielęgniarką dyżurną, następujące czynności 
pielęgnacyjne: 1) zapewnienie poczucia bezpieczeństwa poprzez: obecność przy 
chorym, nawiązanie kontaktu, obserwacja i reagowanie na jego potrzeby oraz 
udzielanie wsparcia psychicznego; 2) pomoc podczas spożywania posiłków; 
3) zapewnienie czynności higienicznych: pomoc w toalecie, kąpiel, zmiana bielizny 
osobistej. Na dzień kontroli informacja o prawach pacjenta była udostępniona 
zgodnie z wymogami art. 11 ust. 1 i 3 ustawy o prawach pacjenta. 

(akta kontroli str. 256-284) 

                                                      
25  https://bip.wszz.torun.pl/index.php/organizacja-wewnetrzna (dostęp: 9 grudnia 2019 r. i 17 stycznia 2020 r.). 
26 Wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym nr 165/2015 Dyrektora Szpitala z 30 września 2015 r. 

https://bip.wszz.torun.pl/index.php/organizacja-wewnetrzna
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1.2. Na podstawie danych przekazywanych przez Szpital do Narodowego Funduszu 
Zdrowia27 ustalono, że w okresie od 3 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
odnotowano pobyt przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych przy 
pacjentach małoletnich lub posiadających orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności28 w 10 spośród 33 oddziałów Szpitala (łącznie 2 921 pobytów), 
przy czym najwięcej przypadków pobytu opiekunów stwierdzono w Oddziale: 

 Urologii i Chirurgii Dziecięcej29 – 543 pobyty opiekunów, 

 Pediatrii i Gastroenterologii30 – 535 pobytów, 

 Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej31 – 535 pobytów, 

a najmniej w Oddziale: 

 Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka – 175 pobytów, 

 Klinicznym Chirurgii Szczękowo-Twarzowej – 21 pobytów, 

 Dermatologicznym – jeden pobyt opiekuna. 

W 23 oddziałach szpitalnych pobytu opiekunów w ww. okresie nie odnotowano. 

(akta kontroli str. 392) 

W 2019 r. w trzech badanych oddziałach dziecięcych Szpitala dla Dzieci: 

 OUiChD – było 29 łóżek32, przebywało 1 946 pacjentów, przez średnio 3 dni, 
przy średnim obłożeniu łóżek 53% (min. 39% w styczniu, max. 59% 
w październiku); 

 OPiG – było 28 łóżek, przebywało 1 623 pacjentów, przez średnio 4 dni, przy 
średnim obłożeniu łóżek 67% (min. 47% w sierpniu, max. 90% w lutym); 

 OPAiKD – były 32 łóżka, przebywało 1 660 pacjentów, przez średnio 5 dni, przy 
średnim obłożeniu łóżek 64% (min. 37% w sierpniu, max. 84% w marcu). 

Na 18 zatrudnionych w OUiChD pielęgniarek w lipcu i październiku 2019 r. 
faktycznie pracę na danej zmianie wykonywało średniomiesięcznie od dwóch do 
pięciu pielęgniarek i odpowiednio: w OPiG, na 19 zatrudnionych w styczniu i lutym 
2019 r. – od trzech do pięciu pielęgniarek oraz w OPAiKD, na 19 zatrudnionych 
w lutym i marcu 2019 r. – od czterech do sześciu pielęgniarek. 

W dniu oględzin33 trzech oddziałów Szpitala dla Dzieci, stwierdzono obecność: 
1) w OUiChD – 29 pacjentów i 20 opiekunów sprawujących opiekę całodobową; 
2) w OPiG – 25 pacjentów oraz 25 opiekunów i osób odwiedzających; 3) w OPAiKD 
– 23 pacjentów i 16 opiekunów. Największa liczba opiekunów przebywających 
jednocześnie całodobowo wynosiła: dla OUiChD – 29 osób, dla OPiG – 29 osób 
i dla OPAiKD – 28 osób. 

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

W pokojach dzieci, przy ich łóżkach, znajdowały się fotele rozkładane, tapczaniki 
i łóżka polowe, umożliwiające nocleg opiekunom: 

                                                      
27 Dane te przekazywano w celu rozliczenia przez Szpital z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej: „NFZ”) 
kosztów pobytu opiekunów pacjentów niesamodzielnych (w formie refundacji tych kosztów przez NFZ). 
28 Dalej: „opiekunowie”. 
29 Dalej: „OUiChD”. 
30 Dalej: „OPiG”. 
31 Dalej: „OPAiKD”. 
32 Faktycznie i według Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (dalej: „Rejestr”). Tak samo 
było w przypadku kolejnych dwóch badanych oddziałów. 
33 17 grudnia 2019 r. 
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 w OUiChD – 12 foteli rozkładanych34 i siedem łóżek polowych35; 

 w OPiG – 22 fotele rozkładane36 oraz 13 foteli z podnóżkami w magazynie; 

 w OPAiKD – osiem foteli rozkładanych37 i osiem tapczaników (oddział posiadał 
ponadto 24 fotelołóżka). 

Opiekunom zapewniono korzystanie z kompletów pościeli szpitalnej38. 

W oddziałach znajdowały się pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w tym na 
OUiChD i OPiG – przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – po jednym 
na każdym z tych oddziałów. W OPAiKD pomieszczenie przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych ograniczało swobodę manewru nawrotu wózkiem inwalidzkim 
(więcej na ten temat w punkcie 1.4 niniejszego wystąpienia). Z ww. pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych, poza pacjentami (dziećmi), mogli też korzystać 
opiekunowie oraz osoby odwiedzające39. Pomieszczenia te wyposażone były 
m.in. w natryski, miski ustępowe, umywalki oraz w dozowniki z mydłem w płynie, 
pojemniki z ręcznikami jednorazowymi i na ręczniki zużyte. I tak: 

 na OUiChD – były cztery ww. pomieszczenia, wyposażone łącznie w sześć 
natrysków i wannę, sześć misek ustępowych i osiem umywalek; 

 na OPiG – było sześć pomieszczeń, łącznie z sześcioma natryskami, sześcioma 
miskami ustępowymi i sześcioma umywalkami; 

 na OPAiKD – było osiem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w ośmiu salach 
chorych, każde wyposażone w natrysk, miskę ustępową, umywalkę; ponadto 
oddział posiadał dla potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne wyposażone m.in. w wannę oraz wspólną toaletę dla osób 
odwiedzających i opiekunów wyposażoną w natrysk, miskę ustępową 
i umywalkę. 

Ściany oddzielające pokoje łóżkowe dla dzieci młodszych oraz ściany między 
pokojami i punktem pielęgniarskim były przeszklone w celu ciągłej obserwacji dzieci 
Przeszklone były też drzwi do tych pokoi. W OPiG pokoje te były dodatkowo 
monitorowane za pomocą kamer. 

Badane oddziały zlokalizowane były w tym samym budynku co hotel dla matek 
i hotel dla rodziców i opiekunów, dysponujące łącznie 31 miejscami noclegowymi40. 

(akta kontroli str. 286-340, 393-399, 438-439, 680, 682) 

1.3. W wyniku oględzin trzech ww. oddziałów dziecięcych stwierdzono, że:  

 opiekunowie mieli zapewnione miejsce do siedzenia na salach chorych (krzesła, 
fotele w liczbie co najmniej równej liczbie łóżek pacjentów); pacjentów nie 
umieszczano na korytarzach; 

                                                      
34 Darowane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, dalej: „WOŚP”. 
35 Jeden z opiekunów nocował w hotelu dla rodziców. OUiChD miał możliwość udostępnienia temu opiekunowi 
noclegu w oddziale przy pacjencie (np. na fotelu z podnóżkiem z magazynu w OPiG lub na fotelołóżku 
z OPAiKD). 
36 W tym dziewięć darowanych przez WOŚP. 
37 W tym cztery darowane przez WOŚP. 
38 Wystąpiły pojedyncze przypadki korzystania przez opiekunów, na własne życzenie, z pościeli własnej. 
39 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w piśmie (znak: NHK.9011.4.147.2019) 
skierowanym 3 stycznia 2020 r. do Dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy stwierdził, że wymóg określony 
w części V (Oddział dziecięcy) w ust. 10 załącznika nr 1 do 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. poz. 739 - uchylony z dniem 1 kwietnia 2019 r.), a od 1 kwietnia 
2019 r. odpowiednich zapisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, uznaje się za spełniony w 
WSzZ Szpital dla Dzieci, w sytuacji zapewnienia opiekunom pomieszczenia higienicznego z natryskiem, z 
którego mogą korzystać też pacjenci, a ponadto w Szpitalu wymóg ten jest rozwiązany poprzez zapewnienie 
hotelu dla opiekunów dzieci, posiadającego pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w natryski. 
40 Z pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi (wyposażonymi m.in. w natryski) i pomieszczeniami kuchennymi. 
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 zapewniono nieskrępowane korzystanie z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
i natrysków, bez ewentualności wtargnięcia innej osoby; wielkość tych 
pomieszczeń była wystarczająca do przebywania pacjenta z opiekunem; 

 w każdym pokoju łóżkowym 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 stron41; 
w pomieszczeniach oddziałów było czysto42;  

 fotele składane darowane przez WOŚP (w łącznej liczbie 25) nie były 
wykorzystywane na potrzeby osób innych niż opiekunowie; 

 w każdym oddziale znajdowały się pomieszczenia pełniące funkcje izolatek 
(w OUiChD i OPAiKD – po dwa) służące do odosobnienia pacjentów z chorobą 
zakaźną (więcej na ten temat w punkcie 1.4 niniejszego wystąpienia);  

 obraz z monitoringu (w OPiG) nie był widoczny w miejscach, do którego dostęp 
miały osoby inne niż upoważniony personel; 

 każdy oddział posiadał pomieszczenie wyposażone m.in. w: lodówkę, kuchenkę 
mikrofalową, czajnik, zlewozmywak, stół, krzesła, szafki, gdzie opiekunowie 
mogli przygotowywać, podgrzewać i spożywać posiłki (w OUiChD było to 
pomieszczenie wyodrębnione w formie tzw. Strefy Rodzica); w tym samym 
budynku co badane oddziały dziecięce mieścił się też bufet z ciepłymi posiłkami; 
opiekunowie mogli korzystać z szatni przy wejściu do Szpitala dla Dzieci; 

 pacjentom i opiekunom zapewniono dostęp do internetu przez WiFi, w izbie 
przyjęć i bibliotece. 

(akta kontroli str. 286-304) 

1.4. Zgodnie z art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej43 Szpital przedstawił 27 grudnia 2012 r. organowi prowadzącemu rejestr44 
program dostosowania WSzZ45 do wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej 
ustawy, pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Toruniu46 decyzją z dnia 24 grudnia 2012 r. 

Szpital nie dysponował opinią PPIS wydaną na podstawie art. 207 ust. 3 ustawy 
o działalności leczniczej47. Jak poinformował Zastępca Dyrektora, Szpital nie 
wystąpił ze stosownym wnioskiem do PPIS w sprawie uzyskania tej opinii, pomimo 
częściowego niezrealizowania ww. programu dostosowania do 31 grudnia 2017 r., 
gdyż w dalszym ciągu trwa realizacja inwestycji dot. budowy i rozbudowy WSzZ, 
która ma na celu dostosowanie Szpitala do wymogów ustawowych. Podał również, 
że wystąpienie do PPIS na podstawie powołanego przepisu nie jest obligatoryjne 
i „w obecnej sytuacji rozbudowy Szpitala nie było konieczne”. 

PPIS, w wyniku kontroli przeprowadzonej od 13 do 22 marca 2018 r. w WSzZ 
Szpital dla Dzieci, stwierdził nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań 
higienicznych i zdrowotnych, m.in.: 

                                                      
41 W tym dwóch dłuższych. 
42 W tym meble, podłogi i ich połączenia ze ścianami były wykonane w sposób umożliwiający ich mycie 
i dezynfekcję. 
43 Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm. (dalej: „ustawa o działalności leczniczej”). 
44 Pismo skierowane do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Oddział Rejestru Podmiotów 
Leczniczych w Bydgoszczy. 
45 Z 4 grudnia 2012 r., zmieniony: 1) 24 czerwca 2013 r. (pozytywna opinia PPIS – decyzja nr 507/61/N.HK/12 
z 17 lipca 2013 r.); 2) 21 listopada 2014 r. (pozytywna opinia PPIS – decyzja nr 1094/N.EP 59/2014 z 12 grudnia 
2014 r.). 
46 Dalej: „PPIS”. 
47 Zgodnie z powołanym przepisem podmiot wykonujący działalność leczniczą, który co najmniej częściowo nie 
zrealizuje programu dostosowania, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
z wnioskiem o wydanie opinii o wpływie niespełniania wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, na 
bezpieczeństwo pacjentów. 
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 brak izolatek w OUiChD, OPiG i OPAiKD; 

 brak pokoi przygotowawczych pielęgniarskich w OPiG i OPAiKD; 

 brak dostosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób 
niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się wózkach inwalidzkich 
w OPAiKD, 

a następnie, decyzją z 12 czerwca 2018 r., nakazał w terminie do 31 grudnia 
2020 r., m.in. „zorganizować izolatki” w OUiChD, OPiG i OPAiKD, „zorganizować 
pokoje przygotowawcze pielęgniarskie” w OPiG i OPAiKD oraz dostosować 
pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych, w szczególności 
poruszających się na wózkach inwalidzkich w OPAiKD. 

W 2019 r. PPIS sześciokrotnie kontrolował Szpital w zakresie przestrzegania 
przepisów odnośnie wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących 
zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych48. Stwierdził, 
że zachowano czystość bieżącą pomieszczeń w oddziałach Szpitala. 
Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 286-304, 402-444) 

1.5. Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 50 ust. 1 ustawy o działalności 
leczniczej Dyrektor ustaliła w listopadzie 2016 r.49 minimalne normy zatrudnienia 
pielęgniarek w Szpitalu. Szczegóły ustalenia tych norm określone zostały 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu 
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami50. 

W 2019 r. i w styczniu 2020 r. ww. normy zatrudnienia i faktyczne liczby etatów 
pielęgniarskich wyniosły, odpowiednio: 

 w OUiChD – 15,68 i 20,48; 

 w OPiG – 17,41 i 18,62; 

tzn. spełnione zostały wymogi rozporządzenia z 28 grudnia 2012 r. Natomiast 
w OPAiKD wielkości te wynosiły, odpowiednio: 22,5 i 19,58 (19,45 na koniec 
stycznia 2020 r.), tzn. faktyczna liczba etatów była o 2,92 (o 3,05 na koniec stycznia 
2020 r.) etatu niższa od minimalnej normy zatrudnienia, co oznaczało niespełnienie 
wymogów rozporządzenia z 28 grudnia 2012 r. Stan taki utrzymywał się również 
w styczniu 2020 r. Szczegóły zawarto poniżej w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”. 

Poza ww. rozporządzeniem, liczba etatów pielęgniarskich była regulowana 
rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych, zmienionym z dniem 
1 stycznia 2019 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 października 
2018 r.51 (zmiana ta uzależniała liczbę etatów pielęgniarskich od ilości łóżek 
w oddziale). 

Uwzględniając powyższe, w 2019 r. minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek 
i faktyczne liczby etatów pielęgniarskich wyniosły, odpowiednio: 

 w OUiChD – 20,352 i 20,48, tj. 0,7 etatu pielęgniarskiego na jedno łóżko, 

 w OPiG – 16,853 i 18,62, tj. 0,7 etatu pielęgniarskiego na jedno łóżko, 

                                                      
48 A także przestrzegania wymagań art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed 
następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2182). 
49 Normy te zostały przedstawione Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych w Toruniu. 
50 Dz. U. z 2012 r. poz. 1545, dalej: „rozporządzenie z 28 grudnia 2012 r.” 
51 Tzn. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2012, ze zm.), dalej: 
„rozporządzenie z 11 października 2018 r.”   
52 Tzn. 29 łóżek x 0,7 etatu pielęgniarki/ 1 łóżko = 20,3 etatu pielęgniarki. 
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 w OPAiKD – 19,254 i 19,58, tj. 0,6 etatu pielęgniarskiego na jedno łóżko, 

co oznaczało spełnienie wymogów rozporządzenia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych. Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia z 11 października 2018 r., 
w przypadku urologii i chirurgii dziecięcej w 2019 r. należało zapewnić, aby 
równoważnik etatu na jedno łóżko nie był niższy niż 0,7, a w przypadku pediatrii, 
gastroenterologii, alergologii i kardiologii dziecięcej – nie był niższy niż 0,6. 

Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych55, równoważnik zatrudnienia pielęgniarek wynosił: 

 0,9 etatu na łóżko – dla chirurgii dziecięcej i urologii dla dzieci (odpowiednio, lp. 5 
i lp. 46 części I załącznika nr 3), co oznaczało, że przy 29 łóżkach w OUiChD 
powinno być 26,1 etatu pielęgniarskiego; 

 0,8 etatu na łóżko – dla gastroenterologii dla dzieci i pediatrii (lp. 19 i 36 części 
I załącznika nr 3), co przy 28 łóżkach w OPiG stanowiło 22,4 etatu 
pielęgniarskiego; 

 0,8 etatu na łóżko – dla alergologii dla dzieci i kardiologii dla dzieci (lp. 1 i 24 
części I załącznika nr 3), co przy 32 łóżkach w OPAiKD stanowiło 25,6 etatu 
pielęgniarskiego. 

Powyższe oznacza, że począwszy od 1 stycznia 2020 r. liczba pielęgniarek 
w ww. trzech oddziałach była niewystarczająca. Szczegóły zawarto poniżej w sekcji 
„Stwierdzone nieprawidłowości”. Natomiast spełnione były w tych oddziałach, 
określone załącznikiem nr 3, wymagania, co do liczby etatów pielęgniarek – 
specjalisty w danej dziedzinie pielęgniarstwa. W ww. oddziałach nie zatrudniano 
opiekunów medycznych. 

Jak oświadczyła Koordynator ds. Pielęgniarstwa Szpitala, zadania w zakresie 
utrzymania porządku i czystości (sprzątanie pomieszczeń) we wszystkich 
jednostkach organizacyjnych Szpitala wykonywał w godzinach nocnych (22.00-6.00) 
tzw. serwis nocny lub salowe oraz sanitariusze wykonujący ww. zadania 
w poszczególnych oddziałach szpitalnych, natomiast w ciągu dnia – firma 
zewnętrzna. Podała również, że pielęgniarki nie były angażowane do zadań 
niepielęgnacyjnych i faktu takiego ich angażowania nie zgłaszał też Związek 
Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. 

(akta kontroli str. 395-401, 525-527, 684-685) 

1.6. W trzech badanych oddziałach dziecięcych nie było sal ponad trzyłóżkowych56. 
Każdy z tych oddziałów posiadał świetlicę, gdzie opiekunowie mogli przebywać 
z pacjentami. Każda świetlica wyposażona była m.in. w duże i małe stoły, krzesła 
dla dorosłych i dla dzieci, telewizor, zabawki, gry, książki (na półkach lub 
przywożone codziennie przez bibliotekarkę). Podczas czynności pielęgnacyjno-
higienicznych pacjentów stosowano przesuwane parawany, które zapewniały 
pacjentom intymność. Nie stwierdzono przypadków umieszczania przy chorych 
informacji o ich stanie zdrowia dostępnych dla innych pacjentów lub opiekunów. Na 
opaskach pacjentów były informacje zapisane w sposób umożliwiający ich 
identyfikację przez osoby nieuprawnione, co szczegółowo opisano poniżej w sekcji 
„Stwierdzone nieprawidłowości”. Wyposażenie przyniesione przez opiekunów spoza 
Szpitala (były to rzeczy osobiste) nie stwarzało zagrożenia dla innych pacjentów, 
ani nie przeszkadzało im w normalnym funkcjonowaniu. 

(akta kontroli str. 286-300, 379-381)  

                                                                                                                                       
53 Tzn. 28 łóżek x 0,6 etatu pielęgniarki/ 1 łóżko = 16,8 etatu pielęgniarki. 
54 Tzn. 32 łóżka x 0,6 etatu pielęgniarki/ 1 łóżko = 19,2 etatu pielęgniarki. 
55 Dalej: „załącznik nr 3”. 
56 Na OUiChD było siedem sal trzyłóżkowych. 
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1.7. W 2019 r. do Działu Dokumentacji Medycznej i Współpracy z Podmiotami 
Zewnętrznymi57 Szpitala nie wpłynęła żadna skarga od opiekunów pacjentów 
niesamodzielnych lub od samych pacjentów, dotycząca spraw związanych 
z warunkami sprawowanej nad nimi opieki. Złożone skargi dotyczyły m.in.: zbyt 
długiego czasu oczekiwania pacjenta na przyjęcie lub konsultację w Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym lub Izbie Przyjęć, niewłaściwego zachowania personelu 
w Izbie Przyjęć, niewłaściwie realizowanych świadczeń zdrowotnych, zbyt odległego 
terminu badań lub zabiegu. 

W poszczególnych oddziałach Szpitala prowadzono „Ankietę badania opinii 
pacjenta”. Ankieta ta składała się z 16 pytań dotyczących takich grup zagadnień, 
jak: 1) warunki przyjęcia do Szpitala (Izba Przyjęć: długość oczekiwania w trybie 
planowym do Szpitala, zaangażowanie pracowników, zapewnienie minimum 
intymności podczas badania); 2) przyjęcie do oddziału (zapoznanie z topografią 
oddziału, poinformowanie o Karcie Praw Pacjenta, zapoznanie z obowiązującym 
regulaminem dot. oddziału); 3) organizacja pobytu w oddziale (bieżąca możliwość 
identyfikacji pracowników Szpitala, znajomość z imienia i nazwiska osób 
sprawujących bezpośrednią opiekę, udzielanie wyczerpujących informacji o stanie 
zdrowia i sposobach leczenia, w przypadku objęcia rehabilitacją – zaangażowanie 
fizjoterapeuty, zrozumiałość przekazu zaleceń postępowania w domu, uczestnictwo 
członków rodziny w rehabilitacji w celu zdobycia na jej temat niezbędnej wiedzy); 
4) warunki pobytu w oddziale (zapewnienie spokoju zwłaszcza nocą, zachowanie 
czystości pomieszczeń, jakość podawanych posiłków); 5) informacje i odczucia 
osobiste (np. czy opiekun/ pacjent poleciłby leczenie w Szpitalu osobom bliskim). 

Zestawienia miesięcznych wyników ww. „Ankiety” (sporządzane dla każdego 
półrocza 2019 r.) dotyczące trzech badanych oddziałów dziecięcych, wskazywały 
m.in., że: 

 w czasie do jednej godziny przyjęto do Szpitala (w Izbie Przyjęć) od 63% 
(OPAiKD – I półrocze 2019 r.) do 88% (OUiChD – I półrocze 2019 r. i OPAiKD – 
II półrocze 2019 r.) pacjentów, a w czasie dłuższym niż 3 godziny – od 0 
(OPAiKD – II półrocze 2019 r.) do 6% (OPAiKD – I półrocze 2019 r.) pacjentów; 

 o Karcie Praw Pacjenta poinformowano od 50% (OPAiKD – II półrocze 2019 r.) 
do 92% (OUiChD – I półrocze 2019 r.) pacjentów/ opiekunów; 

 wyczerpujących informacji o stanie zdrowia udzielono od 70% (OPAiKD – 
I półrocze 2019 r.) do 98% (OPiG – II półrocze 2019 r.) pacjentów/ opiekunów, 
a o sposobie leczenia – od 67% (OPAiKD – I półrocze 2019 r.) do 99% (OPiG – 
II półrocze) pacjentów/opiekunów; 

 leczenie w Szpitalu poleciłoby swoim bliskim od 74% (OPAiKD – I półrocze 
2019 r.) do 95% (OUiChD – II półrocze 2019 r.) pacjentów/ opiekunów. 

(akta kontroli str. 18, 110, 445-463) 

1.8. W toku kontroli NIK w badanych trzech oddziałach dziecięcych przekazano 
opiekunom pacjentów poniżej 18 roku życia do wypełnienia 15 kwestionariuszy 
(po pięć na oddział) dotyczących: 

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

 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; 

                                                      
57 Komórka organizacyjna działalności niemedycznej Szpitala, do której zadań należało m.in. prowadzenie spraw 
związanych z udzielaniem odpowiedzi na skargi i wnioski. 
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 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 udzieliło 15 osób. Zadowolenie z opieki pielęgnacyjnej Szpitala i 
przestrzeganie praw pacjenta oceniło jako bardzo dobre – zasługujące na 
najwyższą ocenę („5”)58 – 13 osób, dwie osoby oceniły je jako dobre (na „4”). Nie 
zgłoszono uwag i propozycji odnośnie poprawy opieki nad pacjentem 
niesamodzielnym i przestrzegania jego praw. 

(akta kontroli str. 468-512) 

1.9. Szpital od 3 lipca 2019 r. nie pobierał opłat za koszty pobytu osób sprawujących 
dodatkową opiekę nad pacjentami małoletnimi59.  

Dyrektor Szpitala skierowała 2 lipca 2019 r. do koordynatorów oddziałów wszystkich 
lokalizacji Szpitala pismo informujące o tym, że 3 lipca 2019 r. wchodzi w życie 
Aneks nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego wraz z Cennikiem Usług Innych niż 
Świadczenia Medyczne, w którym m.in. ustalono zasady odpłatności i zwolnienia 
z opłat za pobyt opiekunów (dodatkowa opieka pielęgnacyjna) na podstawie 
znowelizowanych przepisów art. 34 i 35 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta. 
W związku z powyższym Dyrektor informowała też, że od 3 lipca 2019 r. „nie należy 
pobierać zryczałtowanych opłat poniesionych kosztów dla osoby towarzyszącej 
pacjentowi podczas jego hospitalizacji, od przedstawicieli ustawowych lub 
opiekunów faktycznych: 1) gdy pacjent jest małoletni lub 2) pacjent posiada 
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności”. Podała również, że w celu 
rozliczenia przez Szpital kosztów za pobyt ww. osób z NFZ, niezbędne jest 
uzyskanie od każdej z nich oświadczenia według wzoru określonego przez NFZ 
i załączonego do przytaczanego pisma Dyrektora. Pismem z 23 sierpnia 2019 r. 
Dyrektor przekazała kierownikom komórek organizacyjnych działalności 
podstawowej Szpitala tekst jednolity ustawy o prawach pacjenta według stanu na 
3 lipca 2019 r. z zaleceniem jego wydruku i zamieszczenia w rejestracjach poradni/ 
sekretariatach oddziałów oraz udostępniania go „pacjentom indywidualnym na 
życzenie”, co zostało zrealizowane60. 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że: 

 informacje dotyczące prawa pacjenta w zakresie dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej, w tym do bezpłatnego pobytu wraz z pacjentem małoletnim lub 
posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, są 
udostępniane w formie Karty Praw Pacjenta WSzZ w komórkach 
organizacyjnych Szpitala – są wywieszane w miejscach ogólnodostępnych oraz 
w formie broszury udostępnianej pacjentowi (opiekunowi); 

 zasady korzystania z hotelu szpitalnego oraz informacja o możliwości 
bezpłatnego pobytu przy ww. pacjencie są określone w Regulaminie 

                                                      
58 W skali od 1 do 5. 
59 W tym będących świadczeniami zdrowotnymi. 
60 Wykonanie zalecenia potwierdziły oględziny wybranych oddziałów Szpitala. 
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Organizacyjnym, który jest dostępny w komórkach organizacyjnych Szpitala61,  
a ponadto informacja ta przekazywana jest ustnie w momencie przyjmowania 
pacjenta na oddział62; 

 na każdym oddziale dostępny jest zakres opieki pielęgnacyjnej, którą mogą 
świadczyć osoby bliskie pacjentom63. 

W obowiązującym od 3 lipca 2019 r. ww. Cenniku Usług Innych niż Świadczenia 
Medyczne podano, że zryczałtowana opłata poniesionych kosztów dla osoby 
towarzyszącej pacjentowi podczas jego hospitalizacji za jedną dobę wynosi 10 zł 
brutto, a w przypadku pobytu takiej osoby z zaleceniem lekarza – 9,26 zł brutto, przy 
czym opłata ta nie jest pobierana od przedstawicieli ustawowych lub opiekunów 
faktycznych pacjentów małoletnich lub pacjentów posiadających orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Wcześniej cena pobytu za jedną dobę w Szpitalu ww. osoby towarzyszącej 
pacjentowi, wynosiła: 

1) od 1 stycznia 2019 r. do 11 marca 2019 r.: 

a) 25 zł brutto – za miejsce w hotelu szpitalnym lub za łóżko w oddziale 
szpitalnym64; 

b) 5 zł brutto (Szpital dla Dzieci) lub 15 zł brutto (Szpital Zakaźny) – za leżak 
w oddziale szpitalnym65; 

2) od 12 marca 2019 r. do 14 maja 2019 r.: 10 zł brutto66; 

3) od 15 maja 2019 r. do 2 lipca 2019 r.: 10 zł brutto lub 9,26 zł brutto67. 

Dyrektor wyjaśniła, że: 

 stawka 15 zł za pobyt całodobowy opiekuna68 w Szpitalu obejmuje m.in. takie 
elementy, jak: zużycie wody, ładowanie sprzętów elektronicznych, korzystanie ze 
sprzętów kuchennych (mikrofalówka, czajnik elektryczny), wywóz śmieci 
komunalnych, pranie pościeli itp.; 

 w związku z różnym zużyciem poszczególnych ww. składników nie ma 
możliwości wyliczenia, jaki jest faktyczny koszt pobytu opiekuna przy pacjencie; 

 NFZ finansując 15 zł za osobodzień ustalił zasadę, że płaci za każdy dzień 
pobytu opiekuna z zastrzeżeniem, że pierwszy i ostatni dzień pobytu traktuje jako 
jeden osobodzień. 

(akta kontroli str. 173-175, 182-184, 214-216, 220-222, 257-258, 282-284, 286-288, 
528, 680, 682-683) 

                                                      
61 Potwierdziły to oględziny m.in. OLUM. 
62 Co potwierdziły pielęgniarki koordynujące oddziałów w trakcie oględzin. 
63 Co potwierdziły oględziny m.in. OUiChD. 
64 Nie dotyczyło matki karmiącej piersią dziecko do ukończenia dziewiątego miesiąca życia. 
65 W godz. 22.00-5.00 dla osoby towarzyszącej pacjentowi małoletniemu lub niepełnosprawnemu (nie dotyczyło 
matki karmiącej jw. – „pobyt z zaleceniem lekarza”). 
66 Zryczałtowana opłata, w tym za miejsce w hotelu szpitalnym (nie dotyczyła matki karmiącej jw. – „pobyt 
z zaleceniem lekarza – realizowane przez pacjenta prawo do pobytu osoby bliskiej jest istotne w procesie 
terapeutycznym”). 
67 „pobyt z zaleceniem lekarza…” jw., opłata nie była pobierana od matki karmiącej piersią dziecko 
lub w przypadku, gdy pacjent posiadał orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 
lub o niepełnosprawności łącznie z ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na codzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 
68 Tzn. koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub 
posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w załączniku nr 3, lp. 135 
(obowiązuje od 3 lipca 2019 r.) zarządzenia Nr 77/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 
27 czerwca 2019 r. zmieniającego zarządzenie Nr 38/2019/DSOZ Presa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 
29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz 
leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne. 
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Szpital dla Dzieci w ramach 17 umów darowizny69 zawartych z WOŚP, otrzymał 
w latach 2018-2019 łącznie 74 fotele rozkładane umożliwiające noclegi rodziców/ 
opiekunów (w tym 25 dla badanych trzech oddziałów dziecięcych). W ramach tych 
umów WOŚP polecała Szpitalowi m.in. aby nie używać przedmiotu darowizny do 
celów komercyjnych i aby pozostawał on w oddziale, dla którego został przekazany, 
do czego Szpital się zastosował. 

(akta kontroli str. 528-644) 

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

1. Od stycznia 2020 r. Szpital nie zapewnił zatrudnienia pielęgniarek w trzech 
oddziałach dziecięcych (OUiChD, OPiG i OPAiKD) w wymaganej liczbie etatów. 

Zgodnie z częścią I załącznika nr 3: 

 lp. 5 Chirurgia dziecięca i lp. 46 Urologia dla dzieci – równoważnik zatrudnienia 
pielęgniarek wynosił co najmniej 0,9 etatu pielęgniarskiego na łóżko, co przy 29 
łóżkach w OUiChD nakładało wymóg zapewnienia co najmniej 26,1 etatu 
pielęgniarskiego, natomiast Szpital zapewnił zatrudnienie pielęgniarek w łącznym 
wymiarze 20,48 etatu, tj. 0,71 etatu na łóżko; 

 lp. 19 Gastroenterologia dla dzieci i lp. 36 Pediatria – równoważnik zatrudnienia 
pielęgniarek wynosił co najmniej 0,8 etatu pielęgniarskiego na łóżko, co przy 28 
łóżkach w OPiG nakładało wymóg zapewnienia co najmniej 22,4 etatu 
pielęgniarskiego, natomiast Szpital zapewnił zatrudnienie pielęgniarek w łącznym 
wymiarze 18,62 etatu, tj. 0,67 etatu na łóżko; 

 lp. 1 Alergologia dla dzieci i lp. 24 Kardiologia dla dzieci – równoważnik 
zatrudnienia pielęgniarek wynosił co najmniej 0,8 etatu pielęgniarskiego na łóżko, 
co przy 32 łóżkach w OPAiKD nakładało wymóg zapewnienia co najmniej 25,6 
etatu pielęgniarskiego, natomiast Szpital zapewnił zatrudnienie pielęgniarek  
w łącznym wymiarze 19,45 etatu, tj. 0,61 etatu na łóżko. 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że: 

 Szpital dokłada wszelkich starań w pozyskiwaniu pielęgniarek w celu wypełnienia 
norm ich zatrudnienia wymaganych rozporządzeniem z 11 października 2018 r., 
lecz pomimo ogłaszania licznych konkursów ofert na stanowiska pielęgniarskie, 
brak jest chętnych osób w tym zawodzie do podjęcia pracy w Szpitalu; 

 wobec dramatycznej obecnie sytuacji na rynku pracy w zawodach medycznych, 
w tym w zawodzie pielęgniarki, podwyższone od 1 stycznia 2020 r. normy 
zatrudnienia pielęgniarek w oddziałach pediatrycznych, są nierealne do 
spełnienia; 

 Szpital z powodzeniem zachowuje ciągłość udzielania świadczeń w oddziałach 
pediatrycznych przy zachowaniu niższych norm zatrudnienia pielęgniarek 
obowiązujących do 31 grudnia 2019 r. 

Ponadto Dyrektor podała, że w oddziałach Szpitala zatrudniani są ratownicy 
medyczni oraz opiekunowie medyczni dla zapewnienia właściwej opieki medycznej. 

(akta kontroli str. 399-400, 674, 677) 

2. W OPAiKD w 2019 r. i styczniu 2020 r. nie była spełniona norma zatrudnienia 
pielęgniarek ustalona przez Dyrektora Szpitala w listopadzie 2016 r. zgodnie 
z wymogami rozporządzenia z 28 grudnia 2012 r. Faktyczna liczba obsadzonych 
etatów pielęgniarskich w tym oddziale wynosiła 19,58 w 2019 r. i 19,45 na koniec 
stycznia 2020 r., a według normy powinna wynosić 22,5 etatu. 

                                                      
69 Tzn. siedmiu umów z 26 listopada 2018 r. i 10 z 29 marca 2019 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Dyrektor wyjaśniła, że przyczyną niespełnienia ww. normy zatrudnienia pielęgniarek 
w OPAiKD są ogólnopolskie braki kadrowe na rynku pracy w zawodzie pielęgniarki. 
Podała też, że pomimo ogłaszania przez Dyrektora licznych konkursów ofert na 
stanowiska pielęgniarskie, brak jest chętnych osób w tym zawodzie do podjęcia 
zatrudnienia w Szpitalu. 

(akta kontroli str.  393-401, 678, 682) 

3. Dyrektor Szpitala nie ustaliła aktualnych minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych z częstotliwością określoną w § 7 rozporządzenia z 28 
grudnia 2012 r., tj. co najmniej raz na trzy lata. W trzeciej dekadzie stycznia 2020 r. 
w Szpitalu obowiązywały nadal normy ustalone w listopadzie 2016 r. Oznacza to, że 
termin ich aktualizacji został przekroczony o ponad 50 dni. 

Dyrektor wyjaśniła, że po wejściu w życie rozporządzenia z 11 października 2018 r. 
w Szpitalu nie były już ustalane normy zatrudnienia ustalane na podstawie 
zarządzenia z 28 grudnia 2012 r., gdyż normy wynikające z nowego zarządzenia 
„zaczęto stosować wprost”. 

(akta kontroli str. 399-401, 678, 682) 

4. Pacjenci w trzech oddziałach dziecięcych (OUiChD, OPiG i OPAiKD) nie byli 
zaopatrzeni w znaki identyfikacyjne, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy  
o działalności leczniczej, lecz otrzymali opaskę z imieniem i nazwiskiem. 

Stosownie do art. 36 ust. 5 tej ustawy znak identyfikacyjny, o którym mowa powyżej 
zawiera informacje pozwalające na ustalenie: 

 imienia i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta; 

 w przypadku noworodka urodzonego w szpitalu – imienia i nazwiska matki, płci 
i daty urodzenia dziecka ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny 
i minuty w systemie 24-godzinnym, a w przypadku noworodka urodzonego 
z ciąży mnogiej także cyfry wskazujące na kolejność rodzenia się, 

zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby 
nieuprawnione. Dyrektor Szpitala zarządzeniem obowiązującym od 15 maja  
2019 r.70 wprowadziła wzór oświadczenia pacjenta (lub przedstawiciela ustawowego 
pacjenta) dot. m.in. wyrażenia zgody na umieszczanie imienia i nazwiska pacjenta 
(lub imienia i nazwiska przedstawiciela ustawowego pacjenta) na opasce 
identyfikacyjnej. 

Dyrektor wyjaśniła, że: 

 w Szpitalu kilkakrotnie podejmowane były próby wdrożenia systemów 
pozwalających na zaopatrzenie „dziecięcych pacjentów” w znaki identyfikacyjne 
uniemożliwiające identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione, „które 
z uwagi na swą specyfikę nie sprawdziły się w warunkach oddziałów 
zabiegowych pacjentów dziecięcych”71; 

 troska o zdrowie i życie podopiecznych (dzieci) podyktowały konieczność 
zamieszczania, za pisemną zgodą opiekunów pacjentów, danych 
identyfikacyjnych (imienia i nazwiska) na opaskach nadgarstkowych, 
a w przypadku braku takiej zgody, na opaskach tych nadrukowywany był numer 
księgi przyjęć, co spełniało wymogi ustawy o działalności leczniczej; 

                                                      
70 Zarządzenie wewnętrzne nr 104/2019 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera 
w Toruniu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia wewnętrznego nr 30/2016 
Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie 
wprowadzenia do stosowania wytycznych określających rodzaj, zakres i wzór dokumentacji medycznej, sposób 
jej przetwarzania oraz prawidłowego kompletowania w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera 
w Toruniu, w formie Aneksu nr 2. 
71 Np. w ramach jednej z prób zaopatrzono oddziały w czytniki kodów – kolektory CipherLab CPT8001-H. 
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 powyższe rozwiązanie „jest traktowane jako absolutnie tymczasowe do czasu 
opracowania i wdrożenia niezawodnego systemu, który nie tylko uczyni zadość 
wymogom nakładanym przez ustawę, ale przede wszystkim będzie całkowicie 
bezpieczny i pozwalający na sprawne udzielanie świadczeń zdrowotnych”. 

Dyrektor podała ponadto, że aby uniemożliwić identyfikację pacjenta przez osoby 
nieuprawnione, do czasu wdrożenia rzeczonego systemu postanowiła wprowadzić 
zarządzeniem „obowiązek zaopatrywania pacjentów w opaski zawierające dane 
identyfikujące znajdujące się na wewnętrznej części opaski, co spełnia obowiązek 
wynikający z ustawy o działalności leczniczej”. 

(akta kontroli str. 346, 379-381, 673-674, 676-677) 

5. W wyniku oględzin przeprowadzonych w trzech oddziałach dziecięcych (OUiChD, 
OPiG oraz OPAiKD) stwierdzono, że: 

 funkcje izolatek pełniły pomieszczenia, które nie posiadały śluzy umywalko-
fartuchowej pomiędzy pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogólną drogą 
komunikacyjną i nie były wyposażone w płuczkę-dezynfektor basenów i kaczek72 
oraz w urządzenie do dekontaminacji i do utylizacji wkładów jednorazowych wraz 
z zawartością, co było niezgodne z § 21 ust. 1 pkt 2 lit. c) i d) oraz pkt 3 
rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań; 

 nie było osobnych pokoi przygotowawczych pielęgniarskich, lecz punkty (pokoje) 
pielęgniarskie, gdzie wykonywano też czynności przygotowawcze pielęgniarskie, 
a pomieszczenie higieniczno-sanitarne przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych na OPAiKD wyposażone było m.in. w wannę, która 
ograniczała manewr nawrotu wózkiem inwalidzkim73, co oznaczało niespełnienie 
wymogów § 21 oraz pkt. II. 2) i 4) załącznika nr 1 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych wymagań.  

Powyższe stwierdził również PPIS już w 2018 r. w wyniku przeprowadzonej 
kontroli, nakazując decyzją z 12 czerwca 2018 r. usunięcie ww. nieprawidłowości 
w terminie do 31 grudnia 2020 r. (o czym była mowa w pkt. 1.4 wystąpienia 
pokontrolnego). 

Zastępca Dyrektora Szpitala podał, że realizacja decyzji PPIS z 12 czerwca 2018 r. 
dotyczącej usunięcia ww. nieprawidłowości stwierdzonych w Szpitalu dla Dzieci, 
planowana jest w terminie podanym w tej decyzji, tzn. do 31 grudnia 2020 r., 
co potwierdziła Dyrektor Szpitala w złożonych wyjaśnieniach. 

(akta kontroli str. 286-304, 402, 432-437, 673, 676) 

Izba pozytywnie ocenia zapewnienie przez Szpital możliwość całodobowego pobytu 
opiekunów sprawujących dodatkową opiekę pielęgnacyjną w trzech badanych 
oddziałach dziecięcych. W przepisach wewnętrznych Szpitala nie ograniczono 
nadmiernie lub bez odpowiedniego uzasadnienia wypełniania 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 zgłaszali uwag do warunków ich pobytu w Szpitalu 
bądź regulacji w tym zakresie. 

Jako nieprawidłowe NIK oceniła, że począwszy od 1 stycznia 2020 r. Szpital nie 
zapewnił w trzech oddziałach dziecięcych (OUiChD, OPiG i OPAiKD) zatrudnienia 

                                                      
72 Na OPAiKD płuczka-dezynfektor umieszczono w innym pomieszczeniu (ze względu na zbyt małą 
powierzchnię pomieszczeń pełniących funkcje izolatek). 
73 Lecz nie uniemożliwiała poruszania się nim wprzód i do tyłu. 
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pielęgniarek w liczbie etatów określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych, a w 2019 r. i w styczniu 2020 r. – nie 
zapewnił zatrudnienia w liczbie etatów w OPAiKD, ustalonej przez Dyrektora 
w listopadzie 2016 r. Nie zapewnił też pacjentom w ww. oddziałach znaków 
identyfikacyjnych zapisanych w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjentów 
przez osoby nieuprawnione. Dyrektor Szpitala nie zaktualizowała minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek w terminie wymaganym w rozporządzeniu z 28 grudnia 
2012 r. Niektóre pomieszczenia w ww. oddziałach nie spełniały wymogów 
rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań. 

Powstałe nieprawidłowości nie miały jednak 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 ww. pacjentów były tożsame 
z regulacjami dotyczącymi pacjentów poniżej 18 roku życia. Szczegóły 
przedstawiono w punkcie 1.1 wystąpienia pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 29-32, 234-236) 

2.2. W 2019 r. w badanym oddziale dla dorosłych Szpitala, tzn. Oddziale Leczenia 
Udarów Mózgu74, było 20 łóżek75, przebywało w nim 887 pacjentów przez średnio 
osiem dni. W 2019 r. w OLUM nie wystąpił żaden przypadek korzystania z noclegu 
przez opiekuna pacjenta niesamodzielnego76. W dniu oględzin77 w OLUM 
przebywało 20 pacjentów78, obecności opiekunów nie stwierdzono.  

Zapewniono możliwość kontaktu osobistego pacjentów z odwiedzającymi na 
ogólnych zasadach określonych w § 59 Regulaminu Organizacyjnego 
obowiązującego w 2019 r. i § 37 Regulaminu obowiązującego w 2020 r. oraz 
wymienionych w Karcie Praw Pacjenta. W badanym okresie nie wprowadzano 
w OLUM ograniczeń praw pacjenta79. Oględziny wykazały, że osoby odwiedzające 
miały zapewnione miejsca do siedzenia (krzesła obok każdego z łóżek pacjentów). 
W jednym z pomieszczeń stał fotel rozkładany z pościelą zapewniający możliwość 
noclegu ewentualnemu opiekunowi pacjenta niesamodzielnego. OLUM posiadał 
pomieszczenie higieniczno-sanitarne, udostępnione opiekunom (odwiedzającym), 
podzielone na część damską i część męską, wyposażone w natryski (dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych), miski ustępowe, umywalki, dozowniki 
z mydłem w płynie, pojemniki z ręcznikami jednorazowymi i na ręczniki zużyte. 
W pomieszczeniach OLUM było czysto80. W salach chorych były umywalki, 
dozowniki na mydło, pojemniki na ręczniki i na ręczniki zużyte. 

W dwóch sześciołóżkowych salach rehabilitacji poudarowej dostęp do łóżek (po dwa 
łóżka na każdej sali) stojących przy ścianach przyokiennych, możliwy był tylko 

                                                      
74 Dalej: „OLUM”. 
75 Zgodnie z Rejestrem i w dniu oględzin NIK. 
76 Co wynikało z danych (raportów) przekazywanych do NFZ oraz zostało potwierdzone przez pielęgniarkę 
koordynującą oddziału. 
77 18 grudnia 2019 r. 
78 Ponadto jeden pacjent OLUM przebywał w Oddziale Neurologicznym.  
79 Np. na podstawie art. 5 ustawy o prawach pacjenta. 
80 W tym meble, podłogi i ich połączenia ze ścianami były wykonane w sposób umożliwiający ich mycie 
i dezynfekcję. 
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z dwóch stron. Według informacji przekazanej w toku oględzin przez pielęgniarkę 
koordynującą oddziałem, sytuacja lokalowa OLUM była bardzo trudna ze względu 
na jego wspólne usytuowanie na jednym piętrze z Oddziałem Neurologicznym 
(z którego OLUM został wydzielony), oraz że poprawa warunków nastąpi po 
zakończeniu przebudowy Szpitala, planowanym na koniec 2020 r. Zagadnienie to 
opisano poniżej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. Program dostosowania nie 
dotyczył OLUM. Oddziały w Szpitalu Zakaźnym wyposażone były w urządzenia 
umożliwiające kontakt pacjenta z odwiedzającym81. 

W zakresie udogodnień, które powinny być zastosowane aby zaspokoić potrzeby 
opiekunów pacjentów niesamodzielnych, Dyrektor podała m.in., że optymalnym 
rozwiązaniem, przy obecnym stanie finansowania służby zdrowia, jest w jej ocenie, 
„zapewnienie takich warunków, jakie obecnie możemy zagwarantować opiekunom, 
kierując się przy tym najważniejszą zasadą, jaką jest zapewnienie opieki medycznej 
naszym pacjentom na najwyższym poziomie”82. 

(akta kontroli str. 29-32, 37, 126, 240, 256-284, 288, 301-302, 680, 683, 687-688) 

2.3. W 2019 r. największe obłożenie łóżek w OLUM miało miejsce w maju (135%), 
najmniejsze w lutym (75%), a średnio w roku wyniosło 98%. Na 12 zatrudnionych 
bezpośrednio na OLUM pielęgniarek, pracę faktycznie na danej zmianie 
wykonywało w kwietniu i maju od trzech do sześciu osób83. 

W OLUM w 2019 r. spełniono normy zatrudnienia pielęgniarek wynikające 
z rozporządzenia z 11 października 2018 r. oraz normy wyliczone84 według 
rozporządzenia z 28 grudnia 2012 r. Spełnione były też wymagania co do liczby 
etatów pielęgniarek – specjalisty w danej dziedzinie pielęgniarstwa85. 

(akta kontroli str. 394-399, 685) 

2.4. W OLUM były cztery sale ponad trzyłóżkowe, w tym dwie czterołóżkowe sale 
intensywnego nadzoru medycznego (monitorowane wizyjnie za pośrednictwem 
kamer86) oraz dwie sześciołóżkowe sale rehabilitacji poudarowej. W czynnościach 
pielęgnacyjno-higienicznych pacjentów stosowano przesuwane parawany, które 
zapewniały pacjentom intymność.87 Nie stwierdzono łóżek z pacjentami na 
korytarzu. Nie stwierdzono umieszczania przy chorych informacji o ich stanie 
zdrowia dostępnych dla innych pacjentów lub opiekunów88. W toku kontroli nie 
stwierdzono przypadków zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszania porządku. 

(akta kontroli str. 288, 301-302) 

                                                      
81 O których mowa w cz. VI ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań. 
82 Dyrektor stwierdziła też, że w celu zaspokojenia potrzeb opiekunów pacjentów niesamodzielnych w zakresie 
polepszenia warunków lokalowych (więcej miejsca w salach, wstawienie łóżek zamiast foteli rozkładanych), 
należałoby znacznie zmniejszyć ilość łóżek pacjentów, tak aby na sali przebywało maksymalnie dwóch 
pacjentów (ideałem byłyby sale jednoosobowe dla pacjenta). Wdrożenie takiego rozwiązania, bez 
zagwarantowania brakujących łóżek w innych szpitalach, wiązałoby się, zdaniem Dyrektor, z poważnym 
zagrożeniem dla życia i zdrowia pacjentów wymagających hospitalizacji, z uwagi na permanentny brak miejsc 
w Szpitalu (głównie w sezonach zwiększonej zachorowalności infekcyjnej) i szpitalach ościennych. Natomiast 
dobudowanie dodatkowego budynku o wysokim standardzie w celu zapewnienia sal jedno- czy dwuosobowych 
dla pacjentów, jest w ocenie Dyrektor, ekonomicznie nieopłacalne ze względu zarówno na trudne do 
oszacowania koszty takiej budowy, jak i późniejsze utrzymanie takiego budynku „przy stawkach, które 
gwarantuje NFZ”. 
83 Ponadto na OLUM i Oddziale Neurologii zatrudnieni byli opiekunowie medyczni (dwa etaty na dwa 
ww. oddziały). 
84 W listopadzie 2016 r. łącznie z Oddziałem Neurologii. 
85 Określone pod poz. 30 w części I załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych. 
86 Obraz z monitoringu był dostępny tylko dla osób upoważnionych. W pozostałych pomieszczeniach oddziału 
monitoringu nie stosowano. 
87 OLUM ze względu na specyfikę oddziału (pacjenci w ciężkim stanie, na ogół leżący) nie posiadał osobnego 
pomieszczenia, gdzie odwiedzający mogliby przebywać z pacjentami. 
88 Dotyczyło to również opasek identyfikacyjnych pacjentów. 
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2.5. Wśród skarg, które wpłynęły w 2019 r. do Szpitala, ani wśród wniosków 
z przeprowadzonych kontroli, w tym zewnętrznych, nie było takich, które 
wskazywałyby na przypadki łamania praw pacjenta lub niezapewnienia opiekunom 
(osobom odwiedzającym) właściwych warunków pobytu na OLUM. 

Z zestawień miesięcznych wyników „Ankiety badania opinii pacjentów” 
sporządzonych dla OLUM osobno dla każdego półrocza 2019 r. wynikało, że: 

 w czasie do jednej godziny przyjęto do Szpitala 100% planowanych pacjentów 
OLUM; 

 o Karcie Praw Pacjenta poinformowano w I półroczu 100%, a w II półroczu 80% 
pacjentów/ opiekunów; 

 wyczerpujących informacji o stanie zdrowia udzielono w I półroczu 77% i w II 
półroczu 80%89 pacjentów/opiekunów, a o sposobie leczenia w I półroczu 77% 
i w II półroczu 60%90 pacjentów/ opiekunów; 

 leczenie w Szpitalu poleciłoby swoim bliskim w I półroczu 85%, a w II półroczu 
60%91 pacjentów/ opiekunów. 

(akta kontroli str. 440-451, 464-467) 

2.6. Osoby odwiedzające pacjentów w OLUM udzieliły odpowiedzi na pytania 
zawarte w kwestionariuszu NIK (szczegółowo przedstawionego w punkcie 1.8). 
Odpowiedzi udzieliły cztery z pięciu osób, którym przekazano kwestionariusz. 
Zadowolenie z opieki pielęgnacyjnej Szpitala i przestrzeganie praw pacjenta 
oceniono: 

 na najwyższym poziomie (5 pkt) – dwie osoby (50%), 

 na 4 pkt – dwie osoby (50%). 
Uwag i propozycji, odnośnie poprawy opieki nad pacjentem niesamodzielnym 
i przestrzegania jego praw, nie zgłoszono. 

(akta kontroli str. 513-524) 

2.7. Zasady odpłatności i zwolnienia z opłat za pobyt opiekunów (dodatkowa opieka 
pielęgnacyjna) oraz sposób informowania o nich, były dla OLUM tożsame 
z przyjętymi dla całego Szpitala, a przedstawionymi szczegółowo w punkcie 1.9 
wystąpienia pokontrolnego. 

W 2019 r. nie stwierdzono pobierania przez Szpital odpłatności od osób 
sprawujących dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad dorosłymi pacjentami 
niesamodzielnymi. 

(akta kontroli str. 126, 173-175, 180-184, 214-222, 282-285, 528) 

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

W OLUM  w dwóch sześciołóżkowych salach rehabilitacji poudarowej dostęp do 
łóżek (po dwa łóżka w każdej sali) stojących przy ścianach przyokiennych, możliwy 
był tylko z dwóch stron, tzn. z jednej strony dłuższej i jednej krótszej. 

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, łóżka 
w pokojach łóżkowych są dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych. 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że w związku z brakiem możliwości zapewnienia 
dostępu do łóżek z trzech stron w OLUM i Oddziale Neurologii, podjęła decyzję 
o zmniejszeniu liczby łóżek do 16 w OLUM (z dotychczasowych 20) i do 15 
w Oddziale Neurologii (również z dotychczasowych 20), oraz że w celu spełnienia 

                                                      
89 20% nie udzieliło odpowiedzi. 
90 40% nie udzieliło odpowiedzi. 
91 20% nie udzieliło odpowiedzi i 20% udzieliło odpowiedzi negatywnej. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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wymogu określonego przepisami, przygotowywany jest w tej sprawie stosowny 
wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 

(akta kontroli str. 288, 673, 676) 

Szpital stworzył warunki umożliwiające zapewnienie niesamodzielnym pacjentom 
dorosłym całodziennej opieki sprawowanej przez opiekunów (odwiedzających). 
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 (odwiedzających), 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. 

Powstała nieprawidłowość, polegająca na braku dostępu z trzech stron do czterech 
łóżek na dwóch salach, nie miała istotnego wpływu na zapewnienie opiekunom 
dorosłych pacjentów niesamodzielnych właściwych warunków pobytu w szpitalu. 

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, przedstawia następujące wnioski: 

1. Kontynuowanie działań mających na celu zapewnienie wymaganej liczby etatów 
pielęgniarek. 

2. Ustalenie dla Szpitala aktualnych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych. 

3. Kontynuowanie działań mających na celu zapewnienie w OLUM dostępu do 
łóżek z trzech stron. 

4. Dostosowanie pomieszczeń OUiChD, OPiG i OPAiKD do obowiązujących 
wymogów w terminie wyznaczonym decyzją PPIS. 

5. Wypracowanie działań dla zaopatrzenia pacjentów Szpitala w znaki 
identyfikacyjne. 

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 dni 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. 

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwagi 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania NIK  

o sposobie 
wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków  
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